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Onder de vreemde talen ., welke in ons land beoefend en
-

aangeleerd worden , bekleedt de Fransche voorzeker eene
eerste plaats. En ofschoon het . daartoe - - niet aan hulpmiddelen • en woordenboeken ontbreekt , misten vvi' , volgens het.
oordeel van ` bevoegde personen , tot dus verre een zoodanig
hetwelk het midden houdt tusschen het al ' te beknopte en
het al. - te omslagtige en ' dat tot dagëlijksch gebruik op de
,

scholen als anders kan dienen.
Zonder iets af te dingen op de waarde der woorden-boeken , die tot hiertoe bij ons zijn verschenen , meent de
Uitgever te mogen beweren , dat geen derzelve dien gepasten middelweg houdt : het eene . laat den gebruiker, ; door al
te groote beknoptheid , dikwijls verlegen. , het andere is,
d oor

het opnemen van eenè reeks noodelooze voorbeelden,

ten minste voor schoolgebruik weinig geschikt , dewijl de
leerling meestal te veel tijd noodig ' heeft , om de verlangde
beteekenis te vinden.

VO OR i3 ERIGT.

Reeds voor eenige jaren werd hem door onderscheidene
beoefenaars der Fransche taal te kennen gegeven , hoe wen-schelijk het zou wezen , een Handwoordenboek te bezitten,
hetwelk de bovengenoemde uitersten vermeed. Volledigheid
en een geringe prijs naar evenredigheid van den omvang
-werden hem als eerste vereischten opgegeven. Alle woorden
moesten opgenomen en slechts daar met voorbeelden ver--

klaard worden, waar zulks volstrekt noodig was. Bij werd
dan ook spoedig te rade ., om aan het geuite verlangen te
voldoen.

Het schrijven van een goed woordenboek is niet zoo gemakkelijk , als men soms wel meent , ` dewijl de bewerker,
behalve eerie genoegzame bedrevenheid in beide talen , eenen
zekeren tact dient te bezitten , en vooral een taai geduld.

De Uitgever meent in zijne poging te dien einde , niet on
gelukkig te zijn geslaagd

( t ).

(*) De Heer "BoiHOFF , reeds door anderen lexicographischen arbeid
niet onvoordeelig hekend , bezorgde sedert 1814 niet alleen de correctie
van des Heeren VAN Moocx woordenboek , maar werd ook ten fare
`1825 door wijlen den Heer H. C. A. TxrEME en den Heer VAN M000r
uitgenoodigd tot medewerking aan derzelver Nederduitsch- Fransch woordenboek , waarvan hij niet alleen de bewerking van eenige letters,
benevens de geheele redactie op zich nam , maar ook andere niet door
hem bewerkte gedeelten omarbeidde. -- Deze mededeeling acht ik
,

noodig , dewijl sommigen beweren , alsof het hier aangebodene woordenboek naar dat van den Heer VAN Mooc x ware vervaardigd. De gelijk"►
beid , welke hier en daar mogt gevonden worden , schrijve men toe ban
de eigendommelijke behandeling van den Bewerker.

Vo0RBEKIGT.

Als hulpbronnen bij hetzelve werden gebruikt :

LAvEAU ,

Nouveau Dictionnaire de la Langue c diens Diction

-S

naire des dijjicultés de la Langue Française Dictionnaire de
l'Académie , BOISTE , G ATTEL , G IRAULT.-DUVIVIER, CHAR

GiiARD , etc. etc. -- en
WEILAND , SIEGENBEEK, BILDERDIJK, enz. enz.
LES NODIER , S CHWAN , MO ziN ,

Overtuigd , alles te hebben aangewend , wat tot belangrijk-.
heid van het werk dienstig kan gekeurd worden , beveelt de

Uitgever dit woordenboek het vaderlandsche publiek aan,
zich vleijende , dat hetzelve dat nut moge opleveren, hetwelk
hij zich bij de uitgave daarvan heeft voorgesteld.

ZUTPHEN,
Augustus 1835.

-

w. J. THI EME.1

A BREVI A TIO NS*
adj........ adjectif .........bijvoegelijk naamwoordbijwoorl.
adv.. . . . . . adverbe . . • . . .
art.
. . • • article.*........... lidwoord,
auxiliaire . .
. . . . huipwoord.
mx.......
gemeen.
.
bas. •
voegwoord.
conjonction •
•coni
vrouwelijk (zelfstandig naamwoord)(substantif) fèminiu. •
.
f.. ....
gemeenzaam.
. ..
.fatnilier , familièreinent •
fam.
figuurlijk.
fi gurément • • .o
fig.
impersotniel . . • • • • onpersoonlijk.
Imp.
..
aantoonende wijze.
lEad. . . • . • indicati f
infinitif....
Inf............
. - --- ......... onbepaalde wijze.
tusschenwerpsel.
.int. , interj. • . interjection . . , • . .
boertend.
•
. • •
!ron.
mannelijk (zelfstandig naamwoord).
(substantif) masculin •
'in..
•
.
..
.
4
n. w...............nieuw woord.
..............
deelwoord.
partiCipe
. •
p. par
tegenwoordig deelwoord.
•
présen t •
.
p. r.,
assf....... verleden deelwoord.
P. p
. • participe pi
personne ......... persoon.
•
Pers..
..... meervoud.
...........
pluriel
Pl
... in de volkstaal.
populair ement
pop. .
voornaamwoord.
an......
prono.....•
pr. peon. •
tegenwoordig.
..présent
prés
spreekwoord.
........
proverbe
prov. • •
iets.
q. ch....... quelquo chose . . • •
quelqu'un ....... iemand.
q. q. .
.........betrekkelijk.
rel .........relatif
...... substantif......... zelfstandig naamwoord.
S
singulier ........... enkelvoud.
sing. . . .
........ aanvoegende wijze.
subjonctif
subj.
.
.. ..... ........ spreekwoord.
apr. w...
zelfstandig naamwoord.
.
subs.
.....substantif . . ....•
V..... . verbe.............. werkwoord.
bedrijvend of overgankelijk werkwoord.
V. a
.
verbe actif .
onzijdig of niet overgankelijk warkw .
V. ii
.
verbe neutre .
wederkeerend werkwoord.
V. pr
.
verbe pronominal
geeen.
m
arem.....
vul . . ...... vulgi
ent
weinig gebruikelijk.
.
w gebr.......................
............
.* .
andere beteekenis.
duidt het woord aan , dat aatihezti001t1
-

0

10

-D
0
0
6
4
.............
0
0
0
.

........
...

....

.

0

4

0

0

0.

0

0

0

4

0

.....

0

M

1

0

t.

4

...

....

......

..

van het artikel cease.

&2 LWLVWi/WWUWLL^dNWUUVI LI/L^ViNINLWUWUI^NVWVWVWVWi^WVW1^Wl/WLWVWVWIM/LNVI/WZNUL1NVW t/Ut/Lti UlMlLZZ62N

NOUVEAU

FRANÇAIS--HOLLANDAIS.

A.
A, m. de eerste letter der letterlijst,
A, vr.; fig. I1 ne sait ni - nib, Bij kent
Beene a voor Bene b ; I1 n'a pas fait
une pause d' - de cet ouvrage , Hij
heeft nog geene letter van dat w erk
geschreven; 11 n'a pas fait une pause d'a
h cet, ouvrage, hij heeft geene letter
van dat werk geschreven. ` - , in de
toonk., A mi la, A la mi re, La , -1, in.

A, 3. p. d. s. de find. du verbe Avoir ,
ziè Avoir.
A , prép , eene beweging naar eene plaats
aanduidende, ].Vaar, Te, elan, Bij,
Naar. .. toe; Nous allons à Rome , à
1'église , Wij gaan naar Rome , naar
de kerk; if onter à cheval , Te paard
stijgen ; Venir à bord , -laan boord
kommmen; Mettre pi:d a eerre , Voet aan
land zetten ; Venez à mi , Kom bij
mij, Kom naar mij toe. * _, her zijn
op eene plaats of in zekeren toestand,

.,jan , Bij, Te, In, Op; 11 est à
Paris, [lij is te Parijs; Ii est à l'église, Hij is in de kerk'; Etre à c e.
val, Te paard zijn of Ni tten ; Etre an
marché , Op de marx t zijn. * —, eene
rig sing of stres( king naar een voor.
werp of persoon , of eerre toenadering
,aanduidende, waardoor de J.Vederd. 3.
tv. wordt uitgedrukt, 4an; Donner
T`boire à un cocher, Benen koetsier te
drinken geven ; Plaire à son -lanai ,' Zij •
sten vriend of .Aan zijnen vriend behas en. *—, te s aanduiding' van een
tijdstip , Te , Op- , In ; J'Lrai chez vous
à midi , Ik zal te middag bij u ko.
risen; A Noel, Te ker-srnis ; Au mois
ale envier, In dc maand 3anuari j ;
Je viei dras a trois heures , Ik zal om
drie scar kw,sen ; Je me couche á onze
-

hertres, Ik ga te elf uur naar bed. *—,
eene bezitting aanduidende , Met; Une
voiture à quatre cones, Een rijtssig met
vier wielen; Un serre h pied, Een
glas vlet een' voet; van hier : Une
soupe aux Herbes , Eene groentesoep;
Line soupe à 1°'oignon, Eerre t i j ensoep ;
Un, animal h, quatre pieds , Een viervoe.
tig dier. *- , eene bestemming aanduidende , als : Benen molen bestemmen
om door liet water, bewogen te wor.
den, Destiner un moulin à ètre mu par
l'eaa ; van hier: On moulin h vent,
Een ivindrnolen , rn. ; Un moulin á foaIota , Een volmolen , ns ; Pot 4 l'eau
Waterpot, m. ; Bouteille à,Isencre, Inkt.
„

flesch , vr; Chambre à coucher, Slaap -

kamer , yr. ; Salle a manger , Eetzaal ,
Eetkamer, vr. ; van hier : Une mnai.
son h louer, Een te verhuren huis , o.;
Du boss à couper, haakbaar hout, 1lout ,
dat gehakt kan , zal of m oet worden , o.;
Terre á froment , Tarirland , o. ; Fille
à marier, Huwbaar meisje, s.; Procès
á ne jamais finir , Elndeleor proces , o.
* __, ter aanduiding van heigene then
bij voorkeur bezigt, of van ede wijze,
wasrop iets gedaan wordt, Met; Se
battre k l'épée, Met den degen vechten ;
Se battre an pistolet, Met pistolen duelleren ; Travailler à l'aiguilie , Met de
naald werken ; Ouvrage It l'aiguille ,
Naaldwerk , Naaiwerk, o ; Dessiner
an crayon , Met crayon teekenen. * --,
ter bepaling van den prijs , als : Pl
Eene plaats-xerunplacàsifo,
op zes gulden zetten; Une place à diic
florins, Eerre plaats van tien.gut .*;
Vin à sept florins ia bouteille, Tf'ijn van
zesyen gulden de fetch , w.
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Asier, V. a. oeroud., helpen , Bijstaan,
Genoegen &even, Vermaak doen.
Ab, m. elfde maand van het burgerlij•
ke, en vijfde maand van het gods.
dienstige jaar der ?oden, Ah , m.
Aba , ni. zekere wollen stof i.n Tar.

Abalourdir, v. a. fain. Dom maken , Per.

2

kije.

Ahab , M . (wanneer men in Turkije ge•
bra k heeft aan matrozen, wordt er
uit de twintig huisgezinnen een gene.
men , welke door de negentien overige
moet onderhouden worden, en deze
heet) 2bab, m..; Les abab, De abatis,
,

Vt. ,neerv.

at^lbabil , m. bij de Turk., naam van den

vogel, die in .den alkoran wordt ge
ns.
-noemd,bai1
Ababilo, zie Ababil.
Abaca, m. soort van vlas of hennip
op de Manillen. * --, zekere banaan«

boom in de Indi ën.

Abaco, m. hoofdsieraad der oude Engel.
sclie Koningen. * — , zie Abaque.
Abacot, zie Abaco.
Abaddir, zie Abadir.
Abadir, m. zie Nétyle.

Abaisir, V. a. oeroud., Verlagen, V rnederen.
Abaisse, f. Deeg, waarvan men de onderkTorst van bakwerk maakt , o.
Abaissement , m. Verlaging , Zakking,
.Daling, vr.; fig. Vermindering, Per-

nedering , f. *--, Pernedering , kreroot,noediging, Nederigheid, f., Nederige
staat , m. * -- , ij l de stelk., .Herlei •
ding, vr.. .
Abaisser , V. a. Teerlagen , Lager maken,
,

brengen of zetten ; -- son chapeau
ser eeg yeux , Den hoed in de negen
trekken of zetten ; — ses regards sur
all insecte , Zijne gogen op een insect
ysstigen. • -- , Verlagen , Lager maken ; — nn mur , Eenen muur ver lagen ; fig. Vernederen ; S' -- à q. ch. ,
zich tot iets vernederen. *—, bij
tuinl. , als : -- une branche, Eenen
tak digt bij den stam afsnijden. *—,
bij pasteibakk. , als : -- la pát.e, Ilea
deeg uitrollen. *--, bij valken., enz. ,
[let gewone voedsel verminderen. —
(s') , v. pr. Lager worden , Verminderen, Vallen, Wegzakken, Zinken;
fig. Zich vernederen ; S' — devant q. q.,
Zich voor iemand vernederen.
Abaisseur, adj. m., als : Muscle --, on
* —, m. Neêrtrekkende spier, vr.
Abajoue, f. van eenige dieren, Wangzak,m.
Aba-jour, zie Abat-jour.
Abaliénation, f. bij regtsgel. , Vervreem.
ding , vr.'

stompen.
Abandon,

M.

Toestand van een' verlaten

persoon,m., Veriatenheid,vr., Staat van
verlatenheid, m.; Etre dans an -- général, Geheel verlaten zijn , Door de geheele wereld verlaten zijn. *--, Ver.
laten , o. , Verlating , Verzaki;sg , vr.
* — , Ongedwongenheid , Vrijheid
Hartelijkheid , Losheid , vr. — , Om.
derwerping, vr.; Un entier -- à la
volonté de Dieu , Eene geheele onder
aan den wil van God. *-,bij-werping
regtsgel.,.flfstand, m., als : Faire — de
son bien à ses créanciers , dfstand van
zijne bezittingen doen aan zijne schuld.

eischers, Zijne bezittingen aan zijne
schuldeischers afstaan. * — , als : A
1' —, Ter prooi, Wild, In het honderd; Aller à 1' —, In het honderd
gaan, loopen ; Tout esc á 1' - dans ce
ménage, llles gaat in het honderd in
die huishouding; Laisser à 1' -, Ter
prooi laten, Verwaarloozen.
Abandonné , m. Losbol, Ligtmis, m.
,

* _, ée. , adj. Verlaten; Biens abandonr.és , tlfgestane goederen , o. meere. ;
Un chien —, Een jagthond, die voorut loopt, fr..
Abandonnée, f. Ontuchtig vrouwmensch, a.,
Hoer, vr.
Aba.ndoranement, m. Losbandigheid, Ongebondenheid, vr. *_,Perzakiug,Yerlating , vr., 4fstand , at.; Faire un—de
ses biens, 4fstand van zijne goederen
doen.

Abandonner, v. r.. Loslaten; --- un cheval, (in de rijsch. ) Een paard vrij
laten loopen ; — les étriers , De stijg.
bengels loslaten ; — un oiseau , Eenen
valk loslaten ; fig. Overgeven , Over.

laten. *—, herlaten, Begeven, Verzaken, I7erwaarioezen, Geene zorg meer
voor iets dragen ; -- sa maison , Zijn
huis verlaten ; -- ses droits , Zijne
regten opgeven. *•—, Ter prooi laten of
geven, Prijs geven , Overlaten ; —une
ville à la fureur des soldats, Eene stad
-,
aan de woede der soldaten overlaten. *Overlaten, Ter beschikking laten, 1/f.
staan, Iemands verdediging niest e
zich nemen. * -- , Verlaten, Vaar ve l
zegen. *_ (s'), v. pr. Zich overgeven,
Zich prijs geven; — à la volupté., ich
aan den wellust overgeven; --- à 1a pro.
vidence, In de wege's der Poorz enigheid berusten; van hier: S'—, u S'—
à tout le monde , (van tone vrouw,)
Voor hoer spelen.
Abannatioia , f. voorheen bij regtsgel., P'er.,

ABA.]
banning voor een jaar van hom., die
eenen vr//willigen manslag had begaan , f.
Abaptiste, Abaptiston , m. veroud. , zie
Trépan.
Abaque, in. bij de oude wisk. , Reken.
tafel (met zand bedekt), f. *-, bij de
ouden, Tafel van vermenigvuldiging ,
vr. * --, bij de ouden, Kas, Kast; ook:
Schenktafel , vr. * -, in de bouwk. ,
Plaat op een kapiteel , vr.; zie ook:
Tailloir.
Abarticulation , zie Diarthrose.
Abas , m. naam van een leersi sch parel
►vigt , een achtste ligeer dan een-ge
karaiar.
Abasourdir, V. a. fam. Ontstellen, Doen
verschrikken; * - , Bedwelmen.
t bassineuf, zie Bassi.
Ahhatage, m. gellen (van boomen), o. *-,
Kosten van het vellen of hakken , m.
meerv. *-, bij mets. en immerl., Om.
keeren van een' steen of lion: , o. *-bij kousenw. , 4f laan , o.
Abatant, m. Daldeur , vr. of Valvenster
aan de ramen der kooplieden , o. -,
Kelderluik , o. - , Neerslaande tafel
aan eenen muur, vr. *-, bij kouseaw.,
,aanslag , in.
Abatardi, ie, bv. Bedorven, Ontaaard,
Snood , Verergerd , I"erbasterd.
Abatardir, v. a. Bederven, Verslimmeren , Doen verbasteren of ontaarden;
van hier : -- le courage , Den moed ver
neder slaan. * - (s'),-srlapenoft
V. pr. Verbasteren , Ontaarden, Ver
Bederven.
-stapen,
AbAtardissement, m. Verbastering, Out'
aarding, hermindering, Verergering,
Verslimmering , vr. , herval , o.
Abat-cliauvée ,` f. zekere geringe wol.
.Abatée, f. scheepsw. , zie Arrivés.
Abatellement, m. Vonnis (van eenen Fran-

sclren consul , isa de Levant,) tegen den.
genen, die ee's' gestoten' koop riet
houden , of zijne schulden niet .betalen wil , o. Abat-faim , m. Groot stuk vleescis , o.
Abat-foie , m. Opening , waardoor men
liet hooi in de ruif werpt, yr,
Abat-jour , m. venster in een afdak , om
het licht naar willekeur te doen vallen , waar wen verkiest , Vallicht , o.
Abatis , m. Vellen , Slagzen , 1Vederwerpen, enz. o. , zie Abattre. *--, Hoop
ordeloos door-een geworpene dingen,
als : hout , boomers , steenen , huizen
enz., m.; van hier: ,afbraak, vr., Puin,
o. *-, Spaanders , en. meere. *--, in de
krijgsk., Verhakking , vr. ; van hier

ABAT
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fig. Faire tail grand -, on nn- de gibier,
Peel wild schieten. * -, Afval (inge.
wanden, kop , ponten , maag , lever,
enz.) van gevogelte , m. * -, .4fuai
(vel, vet, en andere kleine deels,,
van geslacht vee) , vs. *-, Sla shuis ,
Slagthok , o. * -, Nedergetreden gras
door jonge wolven, o. * .., bij loo i
1ers , als : Cuirs d' - , Ongebloote- vellen , o. meerv.
Abatoir, m. Slagthuis, Slagthok. o.
Abattement, m. Slapheid, Zwakheid, vr.
fig. Neérslagtigheid , Droefheid, Klein.
utoedigheid, vr.
Abatteur , m., enkel gebruik. -in: Un grand
-- de quilles . on de bois, Een g led ke.
ge/star, m.; fig. Een grooie snoever, us.
Abattre , V. a. Afslaan; - des noix avec
une gaule, Noten met eenen snaak af.
slaan ;ry On lui a ahattu la tête de des..
SOS les épaales , Men heeft hem het
hoofd afgeslagen. *-, Nederwerpen. *-,
('inwerpen ; -- des quilles, Kegels omwerpen; - bien du bois, Peel kegels
te gelijk omwerpen ; van hier : (bil.
dammers,) Slaan; fig. In korten tijd
veel uitrigten. *-, .4fnouwen, Omhakken , Yellen. *--, Afbreken , Om'
verhalen ; fig. Ter neder slaan , Ver..
nederen. * -- , Aftrekken ; -- le cuir
d nu boeuf, Eenen os het vel af.
trekken. *--, als : Ces moissonneurs abat.
tent tapt d'arpens de blé en nn jour,
Deze maai fiers maaijeu zoo veel mor
gee in éénen dag; - le cataracte, De
staar ligten ; - la toison , De schapen
scheren; - ia poussière , Het stof ver.
drijven ; Le café abat les fumées du vin,
De kofj verdrijft de dampen van den
wijn; fig. -q.q. ou les forces de q. q.,
Iemand verzwakken ; je me sens tout
abattu , Ik voel Bene groots zwakheld
door mijn gansche ligchaam ; - le courage à q. q. , Iemand den moed benemen ; spr. w. , Petite pluie abat grand
vent , Een goed woord vindt none geede plaats, filet zachtheid kan wen veel
uitvoeren ; zie ook Morceau; Des eaux
qui abattenr , (bij looijers,) Water,
dat de huiden spoedig doordringt; -.
un chapeau , les bo.•ds d'un chapeau , (bij
hoedeninak.) Den rand van een' hoed
neerslaan ; - l'ouvrage, (bij 'kouseuw.)
Elfslaan; --• une pièce de bois , ,bij tim..
men.) Een stuk hout omleggen; - usa
vaisseau pour Ie radouber , Een schip op
zij halen ; - I'eau a on cheval , Een
paard her zweet of het water afeegen
- Ie vaisseau , Het schip Benen anderen
koers geven. * -_ (s'), v. pr. Vallen,
4*

4;
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-Necrstorton, Storten, Neêrvallen , In.
gallen , `Instorten. * —, van den wind,
,Bedaren, Gaan - liggen. *—, van eenen
So,- of , Nederschieten, Nederkomen,
IUalen, Zich nederzetten. *—, bij looi jers , Zinken , Zakken ; fig. Bezwi/.
An, Den moed verliezen , Moedeloos
worden. *— , V. n.: scheepsw., 4fval,len, zie Dériver.
Abattu , ue, bv. fig. A"eêrslagtig , Tree.
rig, Bedrukt, Bedroefd.
Ahaccue , f. - in zoutkeet. , Ko-+een , .o. , Ko-

ding , vr.

Abattures , f. pl. Spoor van een hert in
kreupelhout,o. *—, vruchten ,door den
wind afgewaaid , .4fval , m.
Aba-t-vent, m. Elfdak , Windscherm-., o. *—,
Stroernat (voor den wind), vr. *_,.bij
suikerraffnad., Deksel , o.
Abat-voiz, M . Kap (van eenen preek.
stoel), vr.
Abbatial,=Ie, r4j. Eenen abt , Eeize abtdis
of abdij toebehoorende; Palais --, Paleis van den abt,o.
Abaye , f. 4bd'îj. , vr. ; spr. W. Pour un
moine --F ne faut pas, . Het -Klooster is
niet voor den monnV s gebouwd.
Abbé m.Abt, m.; Jouer l' — , zeker°spel
spelen, bij hetwelk ieder moet doen,
wat hem voorgedaan wordt; spr..w. Faute d'un moine, on ne laisse pa-s de faire
un —, Ee.n zal de zaak niet verhinderen ; On 1'attend comme les moines
`font i' --, Mess wacht hem , als de
monniken den Abe , Men wacht niet
,op them niet het eters ; Le moine répond
comme 1' -- chants , Gelijk de ouden
zongen, piepes de jongen.
Abbesse, f. Abdis , f.
A B C, m. Letterlijst, vr., 466, m. `*—,
4beboek, a.; fig. 4bé, Begin, o.;
t envoyer q. q. à 1' — , Iemand zijne
onkunde doen gevoelen ; Remettre q. q.
a 1s —, Iemand van voren doen aan
-vange.
Abcécier, V. n. biij heelmeent.-, Zweren ;
- van hier: In eene zweer veranderen.
Abcès, m. Zweer, vr., Etterbuil, Ester'zak, m. , Verzwering, vr. , Gezwel , o.
Abeisse, zie Abseisse.
Abdication , f..Nederlegging (eener waardigheid) , vr. ; — de Charles quint,
Troonsafstand van Karel Y'., m. *—,
bij regtsgel., 4f.+tand, m.; Faire 1' —
de ses biers , Zijne goederen afstaan;
L' — d'un Ills , De verstooting van eenen zoon , vr.
Abd iquer , V. a. Nederlegi en ; — la cour©nn8 , l'empirc , .Die kroon nederleggen,

4fstand yuan het rijk doen, De rego-

ring nederleggen ; van hier; -- un file,
(hij regtsgel..) Benen Zoon verstooten.
* --, V. n. De regering nederleggen.
Abdomen , in. in de ontleedk. , Underbuik,, ns.
Abdominal, le, adj. Tot den onderbuik
behoorende ; Les muscles abdominaux ,
De onderbuiksspieren, vr. meerv.
Abdominaux , m. pl. in de nat. hist.,
Visschen met beenachtige graten en
met vinnen o*der den buik., m. meerv.
Abducteur , adj. m. , als : Muscle —, ou

. *— , m..4ftrekkende spier , vr.
Abduction, f. Trekking van Bene spier
vr. * --, zekere beenbreuk. *—, in de
logica , zekere figuur , Ibductie , vr.
Abdir, zie Ahadir.
Abe, m. zekere kleeding der cooler.
liegen.

zekere plant.
Lokaas , o.
Abécédaire, adj. als : Livre —, Abéb -oe$,
o. *—, dan het abc.
Abéchement, in. Toeden van jonge vogels , o. zie Abéquer.
Abecquer, zie Abéquer.
Abée , f. Opening , waardoor het water
op een molenrad valt, vr., Luik, o.
Abeillage , m. veroud. , Zwerm bijen , m.
Abeille , f. Bi,' , Honigbij , vr. ; Mère -,
IVloer, vr.; — ouvrière , 1J"erkbij, -vr.;
Fssaitn d'abeilles, Bijenzwerm, on ;
Ruche d'abeilles , Bijenkorf, m. , Im
Abéadaire , m.

tibet , m. veroud. ,

yr. * —, in de sterrek. , Bij , vr.

Abeillon, ni. veroud. , Bijenzwerm , m.
Abel-most , m. zie Ambretce.
Abénévis, m. Regr , hetwelk de overheid
iemand toestond , om het water op zijne
akkers of op .een' molen te leiden, o.
Abéquer, v. - a. jonge vogels , Voeden
Liet voeder in den bek steken. *_,bij
valk. , als : — 1' oiseau , Den valk een
gedeelte van liet gewone aas geven.
Aberration , f. in de srerrek. , 2fivijking,
-ofd ival iing , vr. ` — , in -de scheepv. ,
als: L' -- de l'aiguille, dfivijking dor
kompasnaald , vr.
?,besta , m. zeker boek , hetwelk de Per.
sische magi aan Abraham toeschrijven.
Abêcir, V. a. Dom maken , Verstompen.
* — , V. n. Dom worden, Verstompen.
Ab hoc et ab hac, adv. fain. In het Von.
,derd , Zonder orde.
Abhorrer., V. a. Een' afkeer hebben van;
Verf,eijen.
Abigeat, m. bij regtsgel., . veedieverij
(van de weide) , f.
Abime, zie Abyme.
Abimer, zie Abymer.
Ab intestat , zie Intestat.
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Ab irato , enlel in : Testament —, Testament in toorn gemaakt, o.
Abject , te , adj. Laag , Gemeen , Ver

-worpen.

Ab jection, f. Staat van verachting , on.,
Verachtelijkheid, vr *—, Laagheid,
Gemeenheid, I/erachtel j kheid , vr. ;
Tornber dans 1' —, Veracloselijk worden.
Abjuration , f. !If zweren , o. , 4fzwering, vr.
Abjurer , V. a. Afzwoeren , ofig. Laten varen , Verzaken.
Ab'actation, f. bij genees'kc. , Spening,
Ontwenning aan de borst , vr.
Ablais, m. oeroud. , Gemaaid koren (op
het veld) , o.
Ablanier , m. in de plantk. , zeker plan-

tengeslacht.
A'blaquéation, I. Ontblooting van de wor-

telen der boosnen , vr.
Ablatif, me in de Lat. spraakk. , dblati-

vus , Zesde naamval , m.
Ablation , f. bij wondheel. , Afzetting,
Afneming of Wegneming van een zie -

kelijk deel, vr.
Ablativo , adv. fan. enkel in: -- tout en
un tas, 4lles dooreen.
Able, zie Ablette.
Ablégat , m. zeker afgevaardigde van

den paus.
Ablegation , f. herbanning door Benen va-

der (bij de Romeinen) uitgesproken, vr.
Abierat, Ableret, m. zeker vischnet ,
Totebel, vr.
Ablerette , f: zie Ablerat.
.Ablstte, F. soort van kleine blei niet ee-

nen groenen rug en witten buik.

Abloc, m. Grondsteen van muurwerk, m.
Ab!ocquer, V. a. Den grond tot een muurwerk leggen.

Ablot, zie Abloc.
Abluant, te, adj. zie Abstergent.
,Abiuer, v. a. Met galnontwater bestrijken , om (een geschrift) weder leesaa r te maken.
Ablution . f. .4foassclzing ,, Warsching,,
vr. *— , in de R. K. kerk , Wijn en
water, dat over de vingers des priesters gegoten wordt, nadat hij de mis
heeft bediend, en ve=rvolgens door
hem wordt opgedronken , o.
Abnegation , f. enkel in : — de soi-mome ,
Zelfverloochening, vr.
Aboi , m. Blaffen van Benen hand ,, o.
Aboiemenc, zie Aboi.
Abois , rn. pl. van herten , als : Le cerf
est aux --; tient les --, Het hert is
tot- het uiterste gebragt; it tient les
derniers --- , Liet is dood of op h.et
uiterste; fig. La place est aux --,

,dtl de• middelen ter verdediging der
vesting zijn uitgeput, De vesting kan
zich niet meer houden; Cot homme cot
aux --, Deze man kan zich niet• meer
redden, Hii kan het niet meer houden,
Abola , zie Cinna.
A hoiir , v. a. eigenl. Ven kwaden reuk
benemen ; van hier zeide men - un

crime, Lenen misdadiger de straf kwijt -,
schietden; van hier nog thans :---Tout Brio
mne s'abolit an bout eijun certain nom1're :
d'années , Na verloop van een zrker`ge.
tal jaren wordt iedere.- taisdaad ui -tge••
o.vischt. *—, Vernietigen , Uitwissehen ,
Doen verdwijnen of ophoorden. *-,4f;
schaffen , Vernietigen , ^ Opheffen; •une toi, Bene wet a chafen, *-- (s') f ,.
V. pr. In onbruik• raken.
Abolissable , adj... Dat afgeschaft moat
,

-

worden.
rnhetiAbolissement-, M. Afschaffing ,
ging, Opheffing , vr.
Abolition , f: zie , Abolissement. *—, alt :
— d'un - crime,.. Kwijtschelding caner
misdaad, vr,
Abolle,,. m. bij de , oudètr s zekere h=elm- in..

den winter gedrageno

Abomastem, m. T2etmaag of Vierde 'maag
(dé-.r- hërkaau ► inde dieren), VO-.
Abomasus, zie Abomacum.
Abominable, adj. Abonrinabiement. a:dr..
Afschuwelijk, Verfoeij-elijk pr fig. Zeer'

slecht , Afschuwelijk.
Abomination , f. enkel met Avoir en Etsre ;.
als. Avoir en —, Verafrchuwen ; Ecro
en , Yérafichuwd worde» ; Etre 1 ' --de tout le monde,, )oor de geheele°weA.
reld verafschuwd Worden, *--, Af
daad , Wandaad , Euvel-schwelij daad, vr. * --, als: Abomrina ions• des
gentils, gifgodsdienst der heidenen., vr..
*,— , als: L' — de la desolation Dehoogste graad' van geddeloosheid', no.
Abominer, V. a. veroud-., Verafschuwen .
Abondainment, ads'. In ove rv loedLL, Overvloedig, Overvloediglijk.
Abondance , f. Overvloed - , irr;, Menigte,
yr. , Rijkdom - , m, . ;., Vivre eis I tre dansI' - -, In overvloed leven ; spr. ae..• De
-

-

-,

1'' du coeur la bouche• parle , •Waar

-het hart vol van is , loopt de mond vara•..
over; Parler d' —, Voor de vuist'spr^eken; Párler aver — , Rijk in woord-én ,A
en gedachten zijn ; fig. — de style ,
Rijkheid van stijl , vr; Corned'=--j..
Hoorn des overvloeds, m.
Abondant, te, odj. Overvloedig,Menigvuldig, Rijkelijk, Rijk.;,. vanhier.
Lin style _..., Een fra.aïje stijl, us.;
-Une langde abondante, Leese woerden,-
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rijke taal. #--, in de nekenk., als :
Un nombre --, Een getal, waarvan
de opgaande deelen zamengenomen een
geheel vormen , dat greeter is, dan her
getal, o.
Abonder, V. n. In overvloed zijn of komen ; Les chalands abondent dans cette
boutique, Deze winkel heeft overgloed
van klanten. *—, In overvloed heb-

ben , Rijkelijk van iets voorzien zijn;
-- en touces choses, Alles in overvloed

hebben ; fig. — dans son sens , Te sterk
aan zijn gevoelen kleven. * — , bij
regtsgel. , als : Ce qui abonde , ne nuit
pas , ne vicie pas , Te veel bewijzen
schaden niet.
. bonissement, m. zie Amélioration.
fibonné , m. Geabonneerde , m.
Abonnée , f. Geabonneerde , vr.
Abonnement, m. Verpachting, vr. of Verdrag wegens onzekere inkomsten , o. *--,
Abonnement, e. *--, Vergoeding aan
ambtenaren over de bureaukosten, vr.
Abonner (s'), V. pr. als : -S' -- à un jour.
nat , Op een tijdschrift inteekenen ;
S' --a un spectacle, boor eenen schouwburg abonneren; van hier: S' — avec
q. q. pour , q. eh. , Met iemand wegens
iets accorderen ; Je me suis abonné avec
anon tailleur, Ik ben bij mijnen kleermaker geabonneerd, (d. I. Ik betaal
hem eerie vaste som , waarvoor hij mij
zoo of zoo veel leveren moet).
Abonnir, V. a. Verbeteren , Beter ma.
bij pottenbak., Half droog
ken.

*_,

laten worden. *--- (s'), v. pr. Verbeteren , Beter worden. *-- , v. n. fam.
Verbeteren, Beter worden.
Abord , m. Toegang, na., Nadering, vr.;
Une cote de difiicile —, Eens kust, welke men moeijelijk naderen kan; fig.
van personen , Ontvangen, Onthaal , o.;
L' — de eet homme eat froid , Die
man ontvangt degenen , die tot hem
komen, koel ; l_e prince a 1' — faciIe, De vorst is gemakkelijk te na
.Eiij ontvangt ieder ; van hier :-dern,
Du premier — , Bij den eersten op•
slag, aanstonds, Dadelijk; A 1' --,
.Bij de nadering ; D' -- , .4anstonds,
Terstond, In het eerste vogenblik. *--,
als : D' — que , toni. Zoo dra (als).

*_— ,Eerste aanval, Vijandelijk, aanval, m.
Abordable , adj. Waar men landen kast.
Genaakbaar; fig. Genaakbaar, Spraak.
naam , Vriendelijk , Voorkomend.
Abordage, m. bij zeel, , , Tegenelkander •
scooting, vr. •--, elanklamping, En.

lering , vr. ;• Aller à 1' — , Tot liet en.

teren overgaan ; Sauter 'a I' -- , .Bij de
entering op het vijandelijk schip springen ; Faire un — avantageux , T'oordee.
lig enteren.
Aborder, v. a. Naderen; — un vaisseau,^
Len schip aan boord komen ; — un,s
cote , Toevallig op eene kust landen.
Cooler Ii fond un vaisseau en l'.7bordant,
Een schip in den grond zeilen; fig.
Naderen, Bij iemand komen , Ilem
aanspreken ; — une question , Met de
behandeling van een vraagstuk beginsten ; van hier : -- 1'ennemi , Den vijand aantasten. * -- (s') , v. pr. Tegen
elkander stooten. *—, v. n. als : — a tine
cc:e, Op eene kust landen ; fig. ATade-

ren , Toeschieten.
Abordeur, m. Planklamper, Enteraar, m.
Aborigênes, m. pl. Eerste inwoners van
een land, m.meerv.
Abornement, m. lifpali ng , Grensscheiding, vr. zie Aborner.
Aborner, V. a. .flfpalen.
Abortif, ive, adj. Voor den tijd geboren,
Onvoldragen. * -- , in de plante. , Onvolmaakt, Onrijp, Onvolkomen; Graine abortive , Onvruchtbaar zaad , e.
* —, in de geneesk., als : 1Vlédicarnens
abortifs , Afdrijvende middelen , o.
meere. zie Afdrijvend in het andere

deel.

Abot, m. Slot aan den poot eens paard:, ns.
Abouchement , m. .1londgesprek , o. * — ,
in de geneesk. , enz. , Zamenkomst of
1"ereeniging van twee (b. v. aderen,
pijpen , enz.), vr.
Abnucher, v. a. Een mondgesprek hewer.
ken tusschen, Zamen een mondgesprek
doen hebben. *— (s') , v. pr. Een nmondgesprek zamen houden; ook : (in de
geneesk. , enz.) Zamenloopen , Zich
vereenigen (b. v• twee aderen).
Abouchouchou , m. soort van wollen stof,
die van Marseille naar de Levant
'wordt ,gezonden.
Ahouement, m. , bij schr'jnw. , Zamenvoeging, Lassching, vr.
Abougri , ie , zie R abougri.
Aboument, zie Abouement.
Abouquenment, m. liet werpen van nieuw
zout op oud, o.
Abouquer, V. a. in de zoutk. , als: — du
sel, Nieuvv zonet op oud werpen.
About, m. Einde (aan timmerhout),Sluitstuk , o.
Abouter, V. a. de einden van twee stukken hout, Zamenvoegen. ' — (s'), v. pr.
Zich zamenvoegen.
Aboutir, V. n. Zich uitstrekken tot aan,
Ui tloopen op s Grenzen aan , Palen
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aan; CO champ aboutit k un Marais,
Deze akker grenst aan een moeras ;
- en pointe Spits toeloopen; fig. op
iets uitloepen , In iets eindigen , Tot
iets strekken ; Tous ces efforts n'ont
abouti a rien , 41 deze pogingen heb•
ben niets uitgerigt. *-, bij wond.
heel. , van zweren, Open gaan, Rijp
worden ; Faire - no abces , Eene zineer
rijp maken. * -, van booroen, Knoppen.
Abontissans, m. pl. enkel in: Les tenans

Abrêgé, m, Kort begrip, o,; Faire 1' ^d'un livre , Een beek verkorten ; Un d'histoire romaine , Bene verkorte Re..

,

et les - d'une' terre, d'une maison, etc.,

begrenzen van een landgoed,vr.meerv.,
De belending van een huis , vr. ; fig.

Savoir tons les tenans et les aboutissans
d'une affaire, ell de omstandigheden

toner zaak kennen.

Aboucissant , te , adj. Grenzende , Belen-

dende, Uitkomende.

Aboutissernent , m. Doorbreking van een

rijp gezwel, vr. *- , bij kleerm. s flangezet stuk, o., Verlenging, vr.
Ab ovo , adv. Van den beginne of oor•
sprong af; Raconter une affaire -, Ee.
ne zaak van den beginne af verhalen.
A boyant , te , adj. Blaffend.
Aboyer, V. n. van honden , Blaffen , Baffen, Bassen ; - à, contre ere après q. q.,
Iemand aanblaffen ; spr.w. Tous les chiens
qui aboient ne mordent pas , Blaffende
honden bijtel niet ; fig. -- après on contre q, q. , Iemand naschreeuwen , Hem
stitjouwen , beschimpen of bespotten;
-- après q. ch., Begeerig naar iets
streven; spr. wv. en fig. - h la lune, Te.
-

gen de maan blaffen , Tegen eengin oven
gapen,

* -- , V. a. bij sommige schrij •

vers , dan.blaffen.

Aboyeur , m. bij jag. , Hond , die op het
zien van een wild zwijn blaft, zander
aan te vallen, m.; fig. Kwaadspreker ,
Lasteraar, Schreeuwer, Keffer, m. * -,
faro. Degene , die begeerig naar iets
streef:, m.

Abrac, zie Abraxis.
Abracadabra, en. .dbracadabra, o. , On-

zin, M.

Abracalan , in. bij de joden , zie Abraca.
dabra.
Abrahamites, m. p1. in de negende eeuw,

zekere nmonniken, 4brahamiten , gym.

meerv.
Abraquer , V. a. bij zeel, , Op een touw

hijsehen. *-, een te slap touw, edan.
trekken , danhalen.
Abrasion , f. veroud. in de geneesk. , Prik..

keling (der geneesmiddelen) in de Inge.
wanden, vr.
Abraxas, m. zeker geheimzinnig woord,.
.braxas, m.

meinsche geschiedenis. *--,, Verkorting , vr. ; Ecrire un mot en en par -,
Een woord bij verkorting schrijven ;
van hier : En --, adv. Biƒ verkorting,
In weinige woorden. *--, zeker werk.
tuig der orgelmakers.
Abrégement, m. veroud. , Verkorting, ve'.
Abréger, V. a. Verkorten , Korter maken ; van hier :• (in het leenregt s ) -♦
Un fief , Een leen verdeeles;
{ Abreuver, V. a. Drenken, Te drinken ge"-'ren aan. *- , van land, Bevochtigen ,
Vochtig maken, Besproeijen. *-, van planten, Bevochtigen , Gisten ; lig.:-qq, q. de chagrins, Iemand veel hartzeer
veroorzaken; van hier: *- (s'), V. pjr•s
als : S' -- de larmes-, etc., Zich Lu t~a•
non , onz-. baden.
Abreuvoir,.m. Wed, o. , Dnenkplaats, vr.
0_, Zwemplaats van vogels , vr. * 1
bij mets., soort van voeg. *-, aan boo.enen:, Een door vorst te weeg gebragte berst , m.

Ahrévi ateur ,, m. Schrijver van een kort
-

begrip,, van-•een uittreksel , m.
. bréviacion, f. Verkorting (in- hot schrlje.
ven), vr.
Abreyer, V. a. zeew., Bedek=ken › Onder
-schepn.
A hri , in.. Plaats, waar man beta/out is,
Schuilplaats , vr.,, Chercher nn -, de
I' --, Eene schuilplaats zoekex. * bij tuint., Beschotte ,plaats.; vr. ; vaar
hier : Besihsrtsel, .a., Schutting, vs-^
*`_ ,zeew., Veilige ligplaats ,vr.; fig.
Schuilplaats , Toevlugt, vr.; van hier:A 1' - , als: Sc roettree a 1' - de la
pluie , etc.,.. Zich tegen den, .regen ,. enza
besch.utten., h2veiligen.; Etre a 1' .-,.
Veilig zijn ; Etre à 1' -- d'un bols, etc.,,
Door een bosch, enz. beschut of beveiligd zijn; £tre à I' --de.. la faveur,
Door iemands gunst beschermd zijn.
Abricot, m. Abrikoos, vr.; Amaude: d'-4bri loospit , vr.
Abricoté, m. Geconfijte Abrikoos , vr.
Abricotier , m. 4bri koos , 4bri koasboom. ,.
m.; --- précoce., Vroege aLrikoos, m.
Abricotin , m. weis. gebr., Vroege abri •
koos, m.
Abriter, v.. a. bij tuinl., Tegen. wind s enz.
beschutten of dekken-. * - -,. Onder hem
dak brenger:
Abrivent , lis. bij tuint, , Riet. of St r-no.
mat tegen den wind., vr.
Abriver , V. n. , als :. - an rivage • masi.
den newer (van eens rivier) lande..
,
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Absinthé, ée adj. Alsem bevattende.
Absolu, ue, adj. Onbeperkt, onafhankelijk , Oppernuigtig; Pouvoir —, _ pouvoir, Oppermagt, yr.; Autorité abso•
op effen .
lue, Oppergezag , o.; Commandement —,
Abrobani , m. soort van mousseline uit
Opperbevel , o. ; Un monarque .— Eens
Bengale.
onbepaald alleenheerscher, m. ; fig.
in de pl.arft., soort van
Abrorrne, f.
Iileesterachtig , Die den meeste: wil
1
mal va.
spelen,
Heerschsuchtig; Un caractere--,
Abrotanoïde , f, zekere worm.
Een heerschzuchtig karakter, o. *—,
Ahrotone, zie Aurone.
in de spraakk., enz., Op zich zelf
Abrotonoïe , zie Abrotan^ïde.
staande ; Ablatif — , Ablativus abso.A'.brouti , ie, ads. van boorren , enz. IPaar•
lutus , m.
van de knoppen zijn afgevreten.
Abroutissement, m. bij BUFFON , 4fvre• Absolument, adv. Volstrekt, Onbepaald.
*—, Ge^eel , Geheel en al; van hier:
ten der knoppen, o. * --, Schade door
— parlant, . Over liet algemeen gesprozulk afvreten te ,veeg gebragt , vr.
ken. °—, in de spraakk., Zonder beAbrupt, te , adj. Zonder voof bereidinz.
heersching.
Abruption , f. w. g°ebr., De arse beenAbsolution , f. Vrijverklaring , l7rijstelbreuk , vr.
ling, vr. —, bij R. K., Absolutie,
brupeo , enkel in: Ab —, =x -- , Eens
Vergiffenis , vr.
Plotseling , Zonder voorberei.-klaps,
Absolutoire, adj vrijv erklarend , Vrij ding.
sprekend.
Abrus, zie Abrnse.
Absorbans , m. pl. Opslurpende middelen,
A.bruse , m. zei er geslacht van planten.
o. nr eerv.
Abrute , adj f. in de plantk. , Puntig.
Absorbant, te, adj. Opslurpend; van hier:
ARhrutir, v. a. Dom maken, T erdier•lijken.
(in
de plantk.) Vaisseaux absorbans , Op*_ (s'), V. pr. Dom worden, Yerdierslurpende vaten , o. meerv.
lijken, Gelijk aan eta dier worden.
Absorhé , ée , adj. fig. Verdiept.
rutissement, m. Domheid , Verstande
Absorber, V. a. Opslokken , Inslokken,
Verdierlijking, , vr.
-Tvosheid,
Inzwelgen ; fig. Verslinden , Verteren.
A rutisseur, rn. Degene . die don; maakt
*--, Opslorpen , Doen verdwijnen, Inof verdierlijkt. *—, adj. m. Verdierlijzuigen; fig. Doen verdwijnen, Wegkend , Hetgene dom maakt.
nemen , Onmerkbaar maken. *—, in de
Ahseision , f. veroud., zie Excision.
scheik. , Opslurpen , Opslorpen , Tem.
Abscisse, f. in de meetk. , Snijlijn, vr.
peren ' * -- (s') , v. pr. Verdwijnen,
Abscission , zie Abscision.
Verteren , Vergaan, Zich verliezen.
,Abscons, se, adj. veroud., Geheim, Ver Absorption, f. Opslorping , Inzuiging , vr.
borgen
Absoudre, v. a. irr. Vrijspreken, OnAbsence , f. ./Jfivezendreid,Afwezigheid,
schuldig verklaren; van hier: — q. q.
yr., Afzijn, Afwezen, o.; fig. — d'esprit,
de q. ch. , Iemand van .iets ontslaan;
J7erstrooijing van gedachten , Ver ook : Iemand iets niet toerekenen.
strooidheid , vr.; ii est sujet à des ab*--, bij R. K., als: — en pénitent,
sences (d'esprit), Bij is gedurig ver
Een' boeteling ode absolutie geven.
Gemis , Gebrek , o.; 11 y a-stroid.*,
dans cut ouvrage une — totale de gout, Absoure, f. ligemeene absolutie op witten donderdag , vr,; Faire 1' —, De
Er is hoe genaamd geen smaak in
algemeens absolutie uitspreken.
dat werk.
Abstème , In.' et f. Degene , die zich van
Absent , te, adj. .flfivezend , Afit ezig
den wijn onthoudt. * --, in de pros.
11 est — de ehez lui, Jij is niet te
eered. , Degene , die bij het t:cachtmaal
huis ; fig. Verstrooid; Son esprit est—,
geesten wijn drinkt, wegens tenen na
Hij is verstrooid (van gedachten).
afkeer daarvan.
-turlijken
Absent, en. Afwezige, m.
Abstenir (s') , v. pr. ier. Zich onthouden
Ahsenter (s'), v. pr. Zich verwijderen,
que
. (van , de); I1 est plus aisé de s' --'
Heengaan , Weggaan.
de se c^ntenir, liet is gemakkelijker,
Absides, zie Apsides.
Bets geheel isis te laten , dan zich te
A bsinthe , f. .gil ern, vs.; Bière d' --,
matigen; van hier: S' — dune succesAloe biei•, o.; Vin d' --, ./Jlsemwvijn,
sion, .Niet als erfgenaam opkomen.
LTltjn niet alsen, nai.; Huile d' —,
lsemolie, yr fi g. Aliens, fn., . it- Abstention , f. dfe taan van eene erf e•
3
nis, 0.
terheid, vr.

.Abrogation , f.•Afschafing, Vernietiging,

opheffing, vr.
Abroger, v. a. 4fschafen, vernietigen,

-

,

-

.

,
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Abstergent , te, adj. Zuiverend; Remè. 1
•om te zien , 'tvi e eerst spelen zal. *-,.
de —, ou : * .-, m. Zuigerend midV. a. zie Abouter.
del , o.
Abutilon , m. geslacht van planten, Plu.
Absterger , V. a. in de genees- en heelk.,
'wee/boom , in.
%
Zuiveren , Reinigen.
Abyme, m. - Afgrond, vs. , Onpeilbare
Ahstersif, ive , adj. Zuiverend , Reinigend.
diepte , vr.; fig Un --- de malheur, Een
Astersion, f. Zuivering, Reii.iging, vr.
vree^elijk ongeluk, o.; Cet homme est
Abstinence , f. Onthouding , vr. ; Jours
un -- de science , Die man bezit een'
schat of is een monster van , eleerd d' —, Kastendagen, Vischdagen, m.
meere.
heT d. * —, in de wapenk. , als : I1 porte
Abstinent, te , adj. Matig, Sober.
une rose en — , Hij voert eerie roos in
Abstraccif, ive , adj. 4fgetrokken , 4b
het hart van het schild. *--, bij
stract.
kaarsenra. , Smeerbak, waarin het ka Abstraction , f. Afzondering, vr. *—, 4ftoen gedoopt wordt, net.
getrokken denkbeeld , o. ; van hier : Abvmer, V. a. In Benen afgrond storten;
fig. In het verderf storten, OngelukAvoir des abstractions , I7erstrooid van
kig maken; van hier : Etre abymé dans
gedachten z ;jv; Etre dans des abstrac.
ses pensées , Geheel in zijne eigene ge
tions contir.uelles, Steeds in zijne eige.
verdiept of verzonken zijn;-dachten
ne gedachten verdiept zijn.
Abscractivement, acv. Afgezonderd ; ConEtre abymé dans l'étude de quelgae
science, Geheel in de beoefening eener
sidérer , .flfgezonderd of Op zich zelf
wetenschap verdiept zijn. *—, Be.
beschouwen.
zich
Afzonderen
, Op
derven; La pluie a abymé votre habit,
Abstraire, V. a. irr.
zelf beschouwen.
De regen heeft uwen rok bedorven.
* _ (s') , v. pr. Zich verdiepen , Zich
Abstrait, te, adj. Afgezonderd, Abstract.
geheel aan iets overgeven ; S' — dans
* — Afgetrokken, illoeijelijk te begrijl'étude des mathématiques, Zich in de
ƒen , Diepzinnig; Une science ahscraice,
Leve afgetrokkene wetenschap *--, van
studie der wiskunde verdiepen; S' —
en Dieu , Zich geheel aan de gedachte
menschen , Afget rokken , In diepe ge
verzonken. *_,m. flfgetrok.-peinz
aan God overgeven. * — , Zich enge.
lukkig maken , Zich in het verderf
kene, Abstractum, o.
Abstrus , se , adj. Diepzinnig , Afgetrok.
storten. ' --, V. n. Verzinken, Te
gronde gaan ; fig. Omkomen.
ken, Duister.
Absurde, adj. Ongerijmd , * —, m. On.
Acabit , in. Eigenschap of Hoedanigheid
geri jmdhei d , vr. , Ongerijmde , o.
(van vruchten, groenten , enz.) , vr.
Absurdement , adv. Ongerijmd.
Acacalis , m. naam yan zekeren heester
in Egypte.
Absurdité, f. Ongerijmdheid , vr.
Absurdo , enkel in : Ab —, adv. OngeAcacalot, zie Acalot.
rijmd.
Acacia, m. Acacia, m. * —, zekere gom.
Abus, in. Misbruik , o. ; van hier : L' — Académicien, m. in de oude gesch., Acade soi-même, De zelfbevlekking,vr. *—,
demicus, m. *—, Lid eener akademie,
Dwvaling, vr. , Misslag , m., Verkeerdo. zie Académie in de 2. beteek.
heid, vr. * —, Bedrog, o.; Le monde
n'est cru' — et van'ité , De wereld is niets,

dan bedrog en ijdelheid.
Abuser, V. n. (de q. ch) Misbruik maken +'an , Misbruiken ; -- de son pouvoir, Misbruik van zijne magt maken;
van hier : -- d'une fitte , Een meisje
yerkrachten. * —, V. a. Bedriegen ,
Misleiden , Verleiden. * — (s') , v, pr.

Zich bedriegen, Dwvalen, Zich abuseren.
Ahuseur , m. fam. Bedrieger , m.
.Abusif, ive, adj. Verkeerd, Oneigenlijk,

* --, bYsderregtelijk.
Abusivetnent, ads. J erkeerdelijk, On.
eigenlijk, -Tegen het gebruik of de ge

aan. *--, T''ederregtelijk.
-avonte
Abater, v. n. in het kegelsp, , Werpen ,

Académie , f. in de oude gesch., 4kade-

mie , vr. (zekere plaats bij Athene,
waar de wijsgeeren, Academici genaamd,
zamenklvamen). * -, 4kademie, vr.
Geleerd genootschap, o. *—, ', plaats,
waar de leden van zulk een genoot.
schap zasmenkornen, Akademie,yr. *—,
in sommige oorden, flkademie, fooge.
school, vr. * —, Ridderschool , Rij
school , Schermschool , vr. ; van hier
voor: Scholieren eener zoodanige school,
m. meere. *--, Speelhuis, o., waarvoor
seen thans sneer algemeen zegt: Niniso n
de jeu. * — , bij schild. , Teekeni rg
naar liet leven, vr.
.Académique , adj. dlkademisch , 7'o . eene
akademie (geleerd genootscheojs) beho.n.

rende. *--,Voor Bene akaden;ie geschikt.

ACAD

,ACA

Acaddmgnement, adv. Op eene akademi-

Acarnan, zie Acarne in de a. beteek.
Acarnar, m. naam eenex ster.
Acarne ,m. soort van zeevisch. *--,Ever.
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sche wijze.
Académiser, V. n. Naar het levend model
teekenen.
Académiste, m. Leerling in eene rij.

school, m.

Acagnarder, v. a. fain .roan een lui en
weelderig leven gewennen. * — (s'),
weelderig
V. pr. Zich aan een lui en
leven overgeven ; van hier: Zijn' tijd
(op Bene onvoegzame wijze, bij v. in
Bene kroeg) doorbrengen.
Acaia, m. zekere pruim.
Acajou, m. Mahagonieboom, m.; Bois it'-,
Mahagoniehout, o.; IVleuble d'— Na hagoniehouten meubel, o.
Acalifourchonné , ée , adj. fain. w. gebr.,

Schrijelings zittende.
Acalot , m. ii7aterruaf, vr.
Acampte, adj. Niet terugkaatsend.
Acanacé, ée, zie Acanthacé.
Acane, m. geslacht van planten.

Acange, Acangi, m. Ligte ruiterij (bij
de Turken), vr.
eanor, m. zeker fornuis of oven.
Acanthabole, m. bij wondh., Tang , om
splinters uit te halen, Splintertang, vr.
Acanthacé , ée , adj. Distelvormig.
Acanthacées, zie ticanthoïdes.
Acanthe, f. zekere bloem, Beerenklaauw,
m. *_, in de bouwk., zekere versie
naar de bladen van den bee--ring,de
renklaauw gelijkt.
Acanthies , f. pl. geslacht van insecten,
waartoe de weegluizen behooren.
Aeanthinion, m. zeker geslacht ran- vis-

sclien.

Acanthoïdes , f. pl. Geslacht der beerenklaausiven , o.
Acanthophage , adj. Van discelen levende.
Acanthophis, M. zekere slangensoos t.
Acanthophore, f. zie Varech.
Acanthopode, m. geslacht van visschee.
Acanthopomes, m.pl. geslacht van visschen.
Acanthoptér}giens, m.pl. orde van visschen.
Acanthure , m. geslacht van ingewands-

warmeen.
Acapita, zie Capita.
Acara, m. zekere Braziliaansche visch.
Aearde, f. zekere schelp.
Asare, m. zie Ciron.
Acarer, V. a. veroud., zie Confronter.
Acariation , f. veroud., zie Confrontation.
Acariàtre, adj. Eigenzinnig, Twistziek,
Gemelijk, Onverdraagzaam.
Acariátreté, f. w. gebr., Eigenzinnigheid,
Gemelijkheid, vr.
Acaricaba, m. zekere Brazi liaansche plant.
,Acarides, Acaridies, f. p1. Geslacht der
mijten, o.

wortel, m.

Acarus, m. Kaasworm, m.
Acatalectique, adj. bij de ouden, van verZen, Volmaakt.
Acatalepsie, f. bij geneesk. , Ziekte , welke den mensch buiten staat stelt, om
iets te begrijpen , vr. •, bij de oude
wijsg., Onmogelijkheid, om eene zaak
te weten, ellgemeene twi. jfelarij , v r•.
Acataleptique , adj. m. als : Phïlosophe —,
vu : *-, m. Twijfelaar, m.
Acaule, adj. f. Zonder stengel.
Accablant , te , adj. Bezwaarlijk , Druk.
kend, Lastig, Kwellevel ; fig. Kwellend,
Lastig , Treurig , Verdrietig.
Accablement, m. l 'eérslagtigheid , Neder gedruktheid, Overlading, vr.; 11 est
dans le dernier — , hij verkeert in de
uiterste neérslagtigheid; Etre dans
un -• d'affaires, Met bezigheden aver•
laden zijn.
Accabler, v. a. Vederdrukken, Onder ee.
tien al te zwaren last doen bezwijken,
Bezwaren ; — q. q. de coups, Iemand
een duchtig pak slagen geven; Etre
accablé par Ie nombre des ennemis, Door
de meerderheid der vijanden overwon•
ven worden ; Etre accablé par la multi.
tude , Door de menigte opgehouden wor.
den; fig. (verstelpen , Overladen , Be.
zwaren ; Etre accablé de dettes , Met
schulden beladen zijn; Le travail l'accable , De arbeid bezwaart hem ; Le
sommeil,l'accable, De slaap bemeestert
hem ; Etie accablé de fatigue, Dood.
moede zijn. *--, in eenen goeden zin,
Overladen; — q. q. de bienfaits, Iemand
met weldaden overladen. * — (s') , v. pr.
Zich overladen; S' — de travail, Te
veel werk op zich nemen.
Accalmie , f. zeear. , Oogenblikkelijke
kalmte of stiltes f•
Accaparement, m. lieg opkoopen of voor -.
koppen (van eetwaren), o. * —, Opgekochte voorraad, m,
Aceaparer, V. a. eetwaren, Opkoopen,
Poorkoopen ; fig. — des richesses, Schatten vergaderen; — les suffrages, De
stemmen knopen.
Accapareur, m. Opkooper, Voorkooper, m.
Accapareuse, f. Opkoopster, Voorkoop•

ster, vr.
Accarement , m. zie Accariation.
Accarer, zie Acarer.
Accariation , zie Acariation.
Accastillage , m. scheepsw. ,

achterkasteel , o.

Voor

-

en
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Accastiller, V. a. scheepsw. , Een voor. en
achterkasteel op (een schip) maken ; van
hier : Un vaisseau accastillé , Een schip
met een voor- en achterkasteel, o.
Accéder , V. n. Toetreden (tot, à).
Accélérateur, trice, adj. Bespoedigend
La force accéleratrice, De bespcedigende
kracht, vr. ; Les muscles accclérateurs,
(in de ontleedk.) De drukkende spier e n, welke de uitvloeijing der pis en
des zaads bespoedigen , vr. meerv.
Accélération , f. Bespoediging, Bevordering , Verhaasting, vr.
Accéiérer, v. a. Bespoedigen , Bevorde.
ren , Verhaasten.
Accense, f. Een van een leen afhankelijk
goed , o.
Accenses , m. pl. in de Rom. Gesch., 4mb•
tenaren, 1i'elke het volk tot de vergaderingen opriepen, m. meerv.
Accent, m. Uitspraak , vr. * —, Tongval , M. * --, Toon, m. * —, Toonzee.
ken , Accent , Klankteeken , o.
Accentuation , f. Plaatsing der toonteekenen, Bovenstreping, f. * —, Kunst
om de toonteekenen behoorlijk te plaatsen, vr.
Accentuer, V. a. Het toonteeken plaatsen,
Een accent zetten; — un e, Een accent op eens e zetten. * —, Met eenen
duidelijken toon uitspreken of uit
-druken.
k.
Acceptable , adj. Aannemelijk.
Acceptant, te , adj. bij re tsgel., Die eenen voorslag aanneemt. *--, m. Die
tenen wissel aanneemt te .betalen, .flc-

ceptant , m.

Acceptante , f. Panneemster van tenen

wisselbrief, vr.
Accepter, v a. Aannemen ; fiz. J'en ac.
cepte 1'augure , IL' 1vensch , dat het ge.
beure. *—, in den handel, aannemen,

Accepteren.

Accepteur , m. in tien li1ndel, Accep.
tapt, Hij , die eenera wissel aanneemt
te betalen , m.
Acceptilation , f. bij regtsgel. , Schijn.

betaling, vr.

Acception , f. Beteekenis (van een woord),
vr. ; L' --- propre ct'un mot, De eigenlijke beteekenis van een 'woord,
yr, * ... , als : -- de perronnes , i/anneminh , vr. of Aanzien des persoons , o.
* —, in de geneesk. , illles , vat in
het ligchaam wordt opgenomen , o.
Accè; , m. Toegang, Weg, in., Nadering, vr.; Place de facile —, Plaats,
die gemakkelijk te naderen is, vr.
Avoir -- auprès de q. q,. , Toegang tot
iemand hebben. •., efanyal (eener
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ziekte, m.; fig. Aanval , m., Vlaag, vr.;

Un — de libéralité , Eens vlaag van
milddadig/se id.
Accessible,adj. Genaakbaars Toegankelijk..
Accession, f. Toetreding, vr. , Bi *
komen , o. Vermeerdering, vr.; — de
richesses , Bijkomende rijkdom, m.
Accessit , m. Accessit, o., Tweede prijs , m.
Accessoire , adj. Bijkomend. * —, m. Ilet
bijkomende , o. , Nevenzaak , vr. * —,
in de ontleedk., Accessoires, Pl. , Ze
uit het merg aan den hals-nutve,di
ontstaan, en zich naar beide zijden

als vezelen verspreiden, vr. meere.
Accessoirement, adv. els nevenzaak : Als

toevoegsel.
Accident , m. Toeval , o. ( Geluk of Onge.
luk); Par — , Bij toeval, Toevallig;
Toevalliglijk. *—, in de schilderk, als:
Accidens de lumière , Toevallig licht, o.
* —, in de bovennat., Toevallige eigenschap , Toevalligheid , vr. * — , in
de toonk., zie Ligne accidentelle.*--,
in de R. K. kerk, Accidens, pl. Sacra-

mentsgestalten , vr. meere.

Accidentel , lie , adj. Toevallig ; van hier.
(in de toonk.) Signes accidentels , Toe.
vallige teekenen , o. sneers'. ; Ligne
accidentelle, Bijkomende lijn, vr.
Accidentellement, ads'. Toeyallig 9 Toevalliglijk , Bij toeval.
Accinite, zie Axinite.
Accioca, f. zeker kruid.
Accipenser, m. L/isch, m., Kruipend dier, o.
Acciper, V. a. boert. , Aannemen.
Accipitres , m. p1. Orde der roofvogels, vr.
Accise, f. elccijs, Accijns, m.
Accisme°, m. ongebr., Geveinsde weige-

ring , vr.
Acciamateur , m. n. w., Toejuicher , m.
Acclamation, F. Toejuiching,f., Gejuich, o.,
Vreugdekreten, m. meerv.
Acclamant , te , adj. n. w. , Toejuichend.
Acciamer, V. a. n. w., Toejuichen.
Accuamper, V. a. scheepses. , Wangen,

Vastklampen.

Acc:isnater, v. a. ,flan tent luchtstreek
gewennen. *— (s'), v. pr. Zich aart
ee15e luchtstreek gewennen.
Accoincons, m. pl. Stofstukken aan lc
daken, o. n,eerv.
Accointable, adj. veroud. , Vriendelijk,

Minzaam.

Accointance , f. w. gebr. , Gemeenzame
omgang , m. * --, Ongeoorloofde ver•
keering, vr.
Accoisement, m. in de geneesk., Bedaren , Calmeren , o.
Accolade , f. Ridderslag, m. *--, Om.

haling om verscheidene posten tener-
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rekening tot één' te brengen, Vr. * —,
fam. Omhelzing, Omarming, vr. * --,
in de toonk., zekere lijn, elecalade, vr.
*.--, als: Une — de lapereaux, Twee
jonge konijnen te zamen opgedischt,
e. meere.
Accolage, m. Binden van de ranken der
-wijnstokken aan de staken , o.
Accol.é , ée, adj. Zaamgevoegd , Naast
elkander geplaatst (van twee schilden).
Accoler, V. a. Omhelzen, Omarmnen. *—,
posten eener rekening, Door eene om haling zamenvoegen. *—, st/eken hout,
Ter versterking zamenvoege. *--, bij
tuinl. , Aanbinden ; van hier : S' —,
V. pr. Raniken, Zich vasthechten.
Accolure , f. bij tuinl. s Band, om iets
ants te binden, m. ; — de jonc, Bies om
te binden, vr. ; — d'osier, Bindrijs, o.
*—, Eerste laag van een houtvlot, vr.
Accommodable, idj. Bij te leggen, Dat
bijgelegd kan worden.
Accommodage, m. Toebereiding (der spijzen), vr. *—, Schikking (der haren), vr.
Accommodant, te, adj. Toegevend, JYleêgaand , Inschikkelijk , Gedienstig ,

Vriendelijk.
Accomodation , f. veroud. , zie Accommodement, in de 2. beteek.
Accommodement, m. w. gebr. in deze
beteek. , Inrigti ng , vr. * __, Verge.
lijk, Verdrag , o., Vereffening, Bij
vr. ; spr. 'w. Un mauvais-legin,
-- vaut mieux que le meilleur proces ,
Een mager vergelijk is beter dan
een vet proces. * --, Onderhandeling,
em een vergelijk te treffen , vr. ; van
hier: Un homme d' — , Een tUegevend
mensch.
Accomoder, v. a. Inrigten, In orde brengeta; van hier: -- see affaires, Zijne
zaken verbeteren , In voordeeliger om.
standigheden komen. *`—, van spijzen, Toebereiden, Klaar maken; van
hier: — á diner, De spijzen voor het
middagmaal gereed maken of toebereiden. * —, In orde schikken of bres.
gen; Faire -- ses cheveux on Sc faire --,
Zijne haren in orde laten brengen;
-van hier: Ce perruquier accomnode
bien , Deze pruihmaker kapt goed; fig.
-- q. eh. à q. eh. , Iets naar iets rig.
ten , Daarmede doen overeen komen
-- son goiit an gons des acutres, Zien
naar den smaak van anderen schikken;
van hier: S' — à q. eh. , Zich naar iets sclrikken, rigten of voegen. * —, Bedienen; Ce marchand voos accommodera,
Die koopman zal u vel bedienen ; van
hier: -- q. q. cie q_ ch, , iemand iets
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afstaan ' of verkoopen , Hem met iets
helpen ; Cet homme est mal accommodé
des biens de la fortune , Deze man is
niet zeer met aardse/ e goederen gezegend. * —, Een geschil bijleggen ;
van hier: (van personen,) Vereenigen ,
Verzoenen ; fig. fam. Deerlijk havenen ,
Teisteren; On 1'a bien accommodé , On
1'a accommodé comane it faut, Men
heeft hem deerlijk gehavend; van hier:
fam. Toetakelen ; Le voilà bien accommodé , Hij ziet er mooi uit ; Conme
it s'est accommodé , Wat heeft hij zich
toegetakeld ; (van Benen dronkene,) 11
s'est bien accommodé , Bij is mooi bebrschonken! *— (s'), v. pr. Zich ver
tevreden stellen (reset , de) -genof ,
Zich iets aanmatigen ; 11 s'accommode
de tout, Hij is met alles tevreden
(d. i. hij neemt het maar).
Accompagnage, m. Inslag (van sommige
zijden stoffers), no.
Accompagnateur , ni. , Accompagnatrice , f.

Die eene zangstem met een speeltuig
ondersteunt of acconnpagneert.
Accompagnement, m.

Verzelling,vr, *—,

Hetgene ter versiering dient, Bij.
veegsel, Bijwerk, Toevoegsel, Ver -

siersel, o. * —, in de toonk., Onder steuning derstemn met een speeltuig,vr.,
flccompagnement , P. * —, Kunst om te
accompagneren, vr., Accompagneren, o.
*--, aan een wapensch., Versiersel,

o.

Aeeompagner, v. a. Verzellen, Vergezel
Geleiden, Begeleiden; van hier -len,

S' -- de q. q., zich van iemand doen
verzeilen • Iemand medenemen. * -Doen verzeld gaan, Paren, (met, de).
* --, 1I'el staan of voegen bij. * _ ,
bij schild. , Bijversierselen maken aan
of op. *--, in de zijdefabr., Inslaan,
zie Accompagnage. * --, in de muz.,
Met een speeltuig ondersteunen, 4ecompagneren; van hier: S' — sooi•iné{rue s
Zich zelf accompagneren.
Accompli , ie , adj. 1/ol maakt.
Accomplir, V. a. Volbrengen , Verrigten y
Uitvoeren, Waarnemen, Nakomen, ATa•
leven. *_, Voltrekken,, Voltooijen,
Vervullen. * -- (s'), v. pr. Vervuld of
Voltrokken worden.
Accomplissement, m. Volbrenging, Ver.
rifling, - Uitvoering, Waarneming,
Naleving , vr. * --- , Vervulling , vr.
Accon , m. Platgebodemde schuit op ondiepten, vr.
accord, m. Overeenstemming, Eensgezindlieid , vr.; van hier: 1 lettre d'.—,
Doen overeen stemmen ; J'en demeure
d' ---, ou . ' --, Ik stern het toe,
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Fiat ! Goed ! Ik laat het gelden ; Tom.
ben d' — de q• eh., Iets toestaan, inwilligen; fig. Etre de sous bons accords,
Zeer toegevend zijn, In alles toestem ni e ts . * —, Overeenkomst , vr. , Verge.

Accortise, f. Vriendelijkheid.
Accostable, adj. fans. Genaakbaar , trien.

ijk , flccoord, o.; van hier: Accords,
pl. Iluweli jks voorwaarden vr., meerv.
*_, in de spraakk., Overeenstemming,
vr. *_, Overeenstemming, Evenre
vr. * —, in de toonk. , Over--dighe,
eenstemming van toonen, vr. , Accoord ,
o.; L'instrument cot d' --, liet speel.
tuig is gestemd.
Accordable, adj. Dat men toestaan kan
of moet. * --, Wat men vereenigen
kan. * —, in de toonk., dat men stemmen kan.
Accoi dailies , f. pl. bij regtsgel. , TVerlo-

ving, vr.

Accordant , te , adj. Overeenstemmend.
Accorde ! Haalt of Roeit gelijk !
Accordc`, m. Bruidegom , M. zie Bruide.

gom in het andere deel.
f. Bruid, vr., zie Bruid in
het andere deel.
Accorder, V. a. 1/ereenigen, Doen overeen stemmen ; — les esprits , De ge
moederen vereenigen. *—, Vereenigen,
IZerzoenen. *_, in de spraakk., Doen
overeen stemmen. * —, in de toenk. ,
Stemmen; — un violon, Eene viool stemanen. * — , in de schilderk. , de Har
kleuren in (eene schilderij)-woniedr
brengen. * — , Toestaan, Vergunnen
Bewilligen , Verleenen ; van hier:
Schenken; La nature a accordé la raison
á 1'homme, De natuur heeft den mensch
de rede geschonken. * —, Toestaan ,
Laten gelden. *— (s') , v. pr. Het
eens zijn (over, sur); ook: Overeen
steramen (niet elkander, l'un avec l'autre) ; ook : Zich vereenigen , Overeen
Accordée,

komen (om

,

r) ; ook : (in de toonk.,)

De speeltuigen met elkander stemmen;
ook : Zamengaan , Passen . Voegen ,
Overeen komen (met, avec); ook: Zich

ve,dragen , Goed zamen overeen korren.
Accordeur , m. Stemmer (van speeltui gen), m.

Accordo, m. zeker snaartuig in Italië.
Accordoir,m. Steenvork, vr., Stemhamer, m.
Accore, m. scheepsw., Stut, Schoor (onder een schip), in. * —, adj. enkel in:
Cote --, Steile kust, vr.
Accorer , V. a. scheepsw. , Stutten.
Accorné, ée, adj. zie Tenaillé. *—, in
de wapenk., liet horens, dis van eene
andere kleur zijn, dan de dieren.
Accorc, te, adj. faut. Beleefd , Volende.
lijk.

delijk.

Accoster, v. a. fam. !lanspreken. * — (s') ,
V. pr. faut., als : s' — de q. q., Met
iemand omgaan of omgang hebben, (enkel in een' kwaden zin). u, v. a.
scheepsw. , de schoten , Planhalen. * —,
V. n. enkel in: Accoste à bord, Accoste tel, Draai bij.
Accotar, Accotard, m. Schandek of Potdek (op schepen) , o.
Accotement . m. zie Bernie, * — bij hot.
logiem., IVrijv/nzr, I'rijving, yr.
Accoter, v. a. Ter bevestiging of onder
tegen iets aanzetten of plaat--steunig
sen , Stutter ; van hier : ' S' — à ou
contre q. eh. , Tegen iets leunen.
Accotoir , m. Leuning , yr. , Leunbankje, Leunp:anl=je, o.
Accouchée , f. Kraamvrouw , vr. ; van
hier : fig. Caquet de 1' — , Gebabbel
bij kraambezoeken, o.; Cette fille ese
parée comme one —, Dit meisje is op.
gedrild als eene kermispop.
Accouchement, m. Verlossing, Beval.
ling , vr.

Aceoucher, V. n. Bevallen , Verlossen,
In de kraam komen ; — d'un e fille
Van een meisje bevallen , Eene dochter
baren ; fig. van de voortbrengselen des
geestes , Maken , Voortbrengen ; Ce
poète vient d' — d'un sonnet , Deze
dichter heeft zoo even een klinkdicht
gemaakt. *_ , V. a. eene zwangere
vrouw, Verlossen ; L'art d' — les fern.
mes , De Vroedkunde , vr.
Accoucheur , m. Vroedmeester , m.
Accoucheuse, f. zie het meer gebruik.
Sage-femme.
Accouder (s') , v. pr. Met den elleboog,
leunen (op , sur).
Accoudoir,, m. Armleuning, vr., Leun
kussen , o.
Accouer , v. a. bij jagers, een hert, Den
nekvang geven of De kniespier afsnij.
den.
Accoulins, m pl Aanslibbing , waarvan
men steepen maakt, vr.
Acconpie, f. bij jagers, Koppel , m., waar
honden verbindt.
-anmetw
Accouplement, m. Koppeling of Paring,
*—,
Paring,
vr.
(van ossen, enz.),
vr., Spelen, o. van dieren. * --, in de
bouwk., als: L'— de colonnes, Het
plaatsen van zuilen zoo diet mogelijk
bijeen , vonder dat echter de voetstukken elkander aanraken. s—, Steunsel,
der zwengels aan Benen meelbuil , o.
Accoupler, V. a. Koppelen, Paren, (Twee.
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dingen) zamenvoegen ; faro. Ces deur
personnes soot mal accouplées, Deze twee
personen voegen niet bij elkanderen;
fig. Yereenigen. * — , jukken , Onder

Accrocher, V. a. flan den' haak, enz.
hangen , Ophangen ; fig. fain. Op eens
listige wijze verkrijgen. *--, yertra•
gen, Verhinderen, Tegenhouden, Beletten, * --, zeew. , Enteren , ,elan boord
klampen. *_(s'), v. pr. Zich hechten.
Zich vasthouden , Blijven hangen.

Vt

Iet zelfde juk brengen; fig. — du linge,

Linnen hechten om in de ivasch te
doen. *--, in het tiktak, als: -- des
dames, Twee schijven op één vakje
zetten. *—, in de bouwk., als: — des
colonnes, Zuilen digt bijeen plaatsen,
doch

Z00,

dat derzelver voetstukken

elkander niet raken. *_, van dieren,
Paren, (Een mannetje en eenwijfje
za,nenvoegen). *— (s') , v. pr. Paren,
Zich paren.
Accourcir , V. a. Korten , Verkorten,
Korter maken ; — d'un doigt, .Eereen
duim korter maken ; van hier : — son
chemie, Eenen korteren weg nemen;
fig. -- le temps, Den tijd korten; -- un
discours , Eene redevoering korter ma.
ken. *-- (s'), V. pr. Korter worden,

Accrochirisme, zie Acrochirisme.
Accroire , v. n. enkel in de onbep. w. met
Faire, als : Faire -- q. ch à q. q., Ie.
wand iets wijs of diets maken, Iemand
iets op de nsouiv spelden ; En faire — á
q. q, Iemand bedriegen, Hens ons den
tuin leiden of bedotten; S'en faire -- ,
Zich veel inbeelden , Laatdunkend
zijn.

Accroissement, m. 4anwas, m. , ,Ban.
groeijing, Toeneming, ;ergrooting,

Vermeerdering, vr.

Aecrof t, zie Accroissement.
Accroirre , V. a. irr. Vergrooten, Permeerderen , Uitbreiden. * -- , v. n. .4an•
groeijen, Vergrooten, Toenemen , Ver
Korten.
bij regtsgel. , ,danko--merdn.*—,
Accoureissement, m. enkel van den weg
nsen, Toevallen. *— (s'), v. pr. Toeen de dagen, Korting, vr. in de
nemen , Vergrooten , Zich uitbreiden.
sterrek., zie Curtatio.
Accourir, V. n. irr. Toeloopen; -- à l'aide, Acc:oupir (s'), V. pr. Neérhurken, Op
de hurken gaan zitten ; ook: Op de
ee an secours de q. q. , Iemand te hulp
achterste ponten gaan staan , Zich op
snellen.
de achterste ponten zetten.
Accourse , f. scheepsw., Gang van den
voor- naar den achtersteven, in.
Accroupissement , na. Nedrhurking , vr.
Accousiuer , v. a. veroud. , fam. Neef !, Accrue, f. Aanwas (van land, enz.) , m.
noemen.
* -- , ,langezet stuk aan een net , o.
Accoutrement , m. w. gebr. , Kleeding , Accubiteur , m. Officier bij den keizer
vr., Opschik, m.
van Byzantium, welke voor de vei.
Accoutrer , V. a. veroud., fam. Opschikken.
ligheld van diens persoon in zijne
Accoutumance, f. ongebr., 4anwenning ,
kamer sliep , m.
Accueil, m. Onthaal , o. , Ontvangst , vr.;
vr., d4anwensel, o.
Accoutumée , f. enkel in: A 1' —, fam.
Faire — à q. q. , Iemand goed onthalen
Volgens gewoonte.
of ontvangen.
Accoutumer, V. a. Gewennen. *— (s') , V. Accueillir, V. a. ire. Ontvangen, Ontlsa•
len, Verwelkomen; fig. Ontvangen; van
pr. Zich gewennen.
Acco.uvé, ée , adj. fain. Die altijd in
hier: Its furent accoeillis de forage ,
het hoekje van den haard zit.
Zij werden door het onwedr overval Accouver , V. a. n. w., Beginnen te broe.
len.
Accul , m. Naauwe plaats zonder ,vit den.
gang , vr. , Hoek , m. * —, Bodem van
Accréditer , V. a. In eenen goeden naam
een dassenhol , m. * --, Paal , em een
brengen, Aanzien doen verkrijgen. *—,
afgestoken kanon op te houden , m.
Iets in omloop brengen. *— (s'), v. pr.
In aanzien kousen; ook: In omloop ko- Acculernent, in. scheepsw. , Ronding der
buikstukken , vr.
men , In zwang komen. j
Accretion , f. bij geneesti. , zie Accroisse. Acculer , V. a. In eenen boek drijven of
jagen, waar wen niet uit kan, Tegen
ment.
iets aandrijven ; van hier : Etre accu Accroc, m. Scheur , vr. , Winkelhaak,
no. ; fig. Beletsel , o., Hinderpaal, m.
lé , Vastraken. *_ (s') , v. pr. Zich
zoodanig plaatsen, dat men van ach* —, Haak , vs. , alles , waaraan men
teren niet kan aangevallen worden,
zich schee€rt.
Zich posteren.
Aceroche, f fam.zi eAccroc. in de fig. Neteek.
hccrochement, m. flaking, hechting , Accumulateur, m. ongebr., Ophooper , Ver
vr. * —, scheepsw. , Enteren , e.
-zamelr,.
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Accumulation , f. Ophooping , Zamenvoeging, vr.; van hier: — de droits, Bij_
brenging 'von meer regt, dan men noodig heeft , yr.
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Acéreuse , adj. f. van bladeren , Ells het
blad van eenen pijnboom.
Acéride, f. veroud. , Pleister zonder
was , yr.

..
Acérine
f. zekere visch.
Accumuler, V. a. Ophoopen , Opstapelen; ,
Acerre , f. in de oude geseh, , Altaar hij
fig. Bijeen brengen , Verzamelen. *
eeneys doodt , o. * —, Resskpan , yr.
(s') , v. pr. Vermeerderen , .4angroei •

jen, Zich ophoopen.

Accurbitaire , f. zie Taenia.
Accusable , adj. Te beschuldigen.
Accusateur, m. .tanklager, Beschuldiger, m.

Accusatrice , f. .Manklaagster , Beschuldigster, vr.
Accusatif, m. in de spraakk. , 4cusativus , Vierde naamval , m.
Accusation , f. .danklaging, Beschuldiging, yr.

Accusé , m. elangeklaagde, Beschuldig

-de,m.

Accuse, f. Aangeklaagde, Beschuldigde , m.

Accuser, V. a. danklagen, Beschuldi•
gen. *—, van zaken , als : — un acte de
faux , Beweren , dat eens akte valsch
zij. *—, bij R. K., Belijden , Bekennen ; -- ses péchés á un prétre , S' —
de ses péchés, Zijne zonden belijden; fig. — la lenteur d'une chose,

Ontevreden zijn over de traagheid eeeer zaak. in het spel, 4angeven , I
Zoemen, Melden; fig. — juste, faux, In
de verklaring naauwvkeurig, onnaauwkeurig zijn. * — , bij koopt. , als : — la
réception d'une lettre, Van de ontvangst
eens briefs kennis geven. *—, in de
schilderk. , Banduiden.
Accuts, M. pl. zie Accul.
Accuse, f. Cijnsbaar goed, o.
Acensement, m. Pachti og of Verpachting
van een cijnsbaar goed , vr.
Acenser , V. a. een cijnsbaar goed , Perpachten of Pachten.
Acéphale, adj. Hoofdeloos, Zonder hood;

fig. Hoofdeloos , Zonder opperhoofd. *—,
m. Lid van zekere sekte , die geen opperhoofd erkende, o.
Acéphalocyste ,, m. zekere worm zonder

hoofd.
Acérain , adj. m. Staalachtig , Man den

aard van staal.

Acerbe , adj. Wrang. * — , in de geneeskunde, Scherp. * -- , m. Scherpe

smaak , in.

Acerbité, f. Wrangheid , Scherpheid , vr.
Acéré , he , adj. Verstaald.
Acérer, V. a. Verstalen.

Acères , adj. pl. , als : Insectes —, nu:
-, m. pl. Insecten zonder ,'leugels of
voelhorens , e. meerv.

Acersecome , zie Acersocome.
Acersocome, adj. van 4pollo , Ongeschoren.
Acérure , f. Staal one 'werktuigen te verstalen , o.
Acescence, f. in de geneesk. , 4anleg tot
zuur snorden, m.
Acescent , te , adj. Zuurachtig.
Acestides, f. pl. bij de ouden, Schoorsteenen der fornuizen ter smelting van het .
koper, m. treerv.
Acétabulaire, f. geslacht van veelvoeten.
Acétabule, m. bij de ouden, elzijnflesch,
yr. *—, zekere inisoudsiaat. * —, in
de ontleedk., zie Cavité cotyloïde. *—,
in de plantk. , zeker plantdier.

Acétate, m. in de scheil., zeker zou:.
verzuursel , 4zijnzuurzout , o.

Acète , m. zie Acécate.
Acété, ée , adj. veroud., zie Acéteux.
Acéteux, use , ad). Zuurachtig; Acide
—, tfzijnzuur, o.

Acétique, adj. 4zájnzuur bevattende.
Acétites, m. p1. zie Acétate.
Achalalactli , zie Alatli.
Achalandage , m. liet bezorgen van klanten.
Achalandé . ée , adj. Beklant.
Achalander, V. a. Klanten bezorgen, Ne ring aanbrengen. *—(s'), v.pr. Klan*
ten of Nering krijgen.
Achar, zie Achiar.
Acharnement, m. Gretige aanval op aas,
m.; van hier: Verbittering, Verwoedheid , Woede, vr.
Acharnar, zie Acarnar.
Acharner, V. a. Begeerig naar vleesdi

maken; fig. Opzetten , Verbitteren,
Il eat acharné contre moi,
Hij is op mij verbitterd.
V. pr. , als : S' — sur sa prole , Zich
met eene sterke begeerte op zijne
prooi leerpen ; van hier : (van die.
ren), S' -- l'un contre 1'autre, Woedend vechten , Elkander woedend aan vallen; (van menschen), Elkander woe•
dend vervolgen; S' — au jeu, Sterk op
14anzetten;

het

spel verzot zijn.

Achat, m.Koop, Aankoop, m. *—, Koop',
m. , Het gekochte , o. * -- , bij koopt.,
als : Livre d'achat, Inslagboek , o.
Ache, f. Eppe , vr., Eppekruid , o.
Achée, f. Regenworm (ons mede te hengelen), m., zie Laiche.
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Achemens, m. pl. Helmversiersel , P.
Achemineiuent , m. Weg ter bereiking
van een doel, m., Middel, o., In/ei.
ding, vr.
Acheminer, V. a. fig. dan den gang brengen, Voorbereiden. *—, Doen nade.
ren, Den weg banen, Geleiden. * _ ,
in de rijsen., Een weinig dresseren.
* — (s') , v. pr. Zich op weg begeven ; fig.
Vorderen, hoortgaan, hooiuil gaan.
Achéron, m. in de fabelk., dcheron, m.;
fig. bij dicht., Bel, Onderwereld, vr. ,
Dood, m.
Achète , m. soort van insecten.
Acheter, V. a. Koopen, Door aankoop
verkrijgen ; — un livre i ou pour q. q.,
Iemand een boek koopen ; — comptant
Cu au comptant , Poor contant geld koopen; -- h crédit on à terme , Op cre.
diet koopen ; — par commission , In
consmissie koopen ; -- a vil prix ,
Voor eenen spotprijs knopen, Voor een
ei en een' appel koopen ; — des parti.
sans, Geld uitdeelen , oen aanhangers
te verwerven ; fig. Koopen , Verwerven.
Acheteur , m. Kooper , m.
Acheteuse, f. Koopster, vr.
Achevé, èe, adj. Volmaakt, T7oortref.
felijk, Uitmuntend; Un tableau —,
Een uitmuntend schilderstuk. °— , in
een' slechten zin , Den hoogsten graad
van slechtheid bereikt hebbende, als;
Un fou —, Een volslagen gek; Un scé.
lérat —, Een aartsdeugniet , Een aarts.
booswicht, m.
Achèvemer,t , m. Poltooijing , TZoleindw ging, vr. *—, Voortreffelijke wijze,
waarop iets afgewerkt is , vr. * —,
Laatste vet—wing , vr.
Achever , V. a. Y«ltooijen , Voleindigen
Volbrengen, Voleinden , Ten einde bren.
gen, afmaken, 4fïverken, Eindigen,
-De laatste hand aan iets leggen ; van
hier : — q. q. . Iemand (die reeds gewond is) den doodsteek geven ; fig. Iemands ongeluk volcooïjen , liens geheel
in het verderf storten ; Voilà de quoi
m' --, Dat is genoeg, om mij ge.
heel ongelukkig te maken ; van eenen
half dronkene , die nog meer drinkt,
Zegt reen : Voilà de quoi I' — , ,Hij zal
zijne voile lading wel krijgen. *—, v.
n. Eindigen; , de diner, de pas-Ier,
d'écrire , Met eten , spreken , schrijven
eindigen ; Nous avons achevé de diner,
Wij hebben gedaan met eten. * — (s'),
V. pr. Eindigen. *—, Zich geheel on.
gelukkig maken , Zijn verderf vol.
tooijen. *_,Zic h geheel drenken drinke n .

ACIN
Achevoir , m. Plaats ,

maakt , yr.

waar men iets af.

Achia , zie Achiar.
Achiar, m. In azijn , enz. geconfij is

groene bamboesloten, vr. meers.
Achille , m. als : Tendon d' —, Enkel.
pees , vr. * — , zekere bewijsgrond.
Achillèe , f. soort van planten.
Achillèide, f. naam van een dichtstuk.
Achire , m. zekere visch , Platvisch zon.
der borstvinnen, m.
Achit, m. eene plantensoort.
Actalis, m. bij de ouden , zie Élan.
Achmée, f. eene Peruviaansche plant.
Achnathéron, m. geslacht van planten.
Achnérie , f. geslacht van planten.
Achnides, f. pl geslacht van planten.
Achnodonton , m. geslacht van planten.
Achocon, m. zie Léonie.
Achoppement, m. enkel in : Pierre d'
Steen des aanstoots, m.
Achores, m. pl. Dauwworm , m.
Achovan, m. soort van kamillen.
Aehromatique , adj. Kleurloos , 4ehroma.
tisch ; Lunettes achromaLigites, 2chro•
matische kijker , m.
Achroniaue , zie Acronique.
Achronyches, m pl. Tijd, waarop de
vier groote dwaalsterren zicht in de

middaglijn bevinden, m.
Aehthéographie, f. Beschrijving der gewigten , vr.
Aciculaire, adj. Naaldvormig, Spits , Spits
toeloopend.
Acide , m. Zuur , o. ; -r

nitreux , Salpe-

terzuur, o.; — acéteux, azijnzuur,
o.; — boracique , Boraxzuur, o. *—,
adj. Zuur bevattend, Zuur , Scherp.
Aci ie, m. zekere worm zonder kop.
Acidifère , adj. van mineralen, Zuur be-

,vattend.
Acidifiable , adj. Dat zuur gemaakt kan
worden.
Acidifiant, te, ad. _Zuurmakend.
Acidification , f. Zuurzvordi ng , vr. , Ver zuren , o. *—, Zuurmaking , vr.
Acidifier , v< a. Zuur maken , Verzuren..
Acidité, f. Zuurheid, vr.
Aciduule, ad;. Zuurachtig.
Acidnler, V. a., Een weinig zuur ma-

ken.
Acidules , f. pl. Zuurbronnen , vr. meere.
Acier , m. Staal , o. ; D' —, Stalen;
Boucle d' —, Stalen gesp , m.
Aciérer, V. a. In staal veranderen.
Acièrie, f. Staalfabrijk, vr.
Acinacès, m. in de oude gesch. , Lange
kromme sabel, vr.
Acinaciforme , adj. Sabelvormig.
Aci::e , m. ,des , vr.
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Jlciuésie, f. Turschenruimte lunchen twee
poisslagen, vr.
Aciniforme, adj. als : Membrane —, zie
Uvée.
Acipe , Acipensère, m, soort van visschen ,
Steur, m.
Acisanthère, m. geslacht van planten.
Acladode, m. zekere Peruviaansche heester .
Aclaste, adj. Straalbrekend.
Acléidiens, m. pl. familie' van zoogdieren.
Aemelle, f. zekere in Indië gebruikelijke geneeskundige plant.
Aeocats , m. pl. Strepen in zijde , yr.
meerv.
Acoho, m. zeker Madagascarsch haantje.
Acolalen, Acolalon , m. zeker insect.
Acoli , m. naam eener Soubuse.
Acolin, m. Waterkwartel, m.
Acolytat , m. Waardigheid van Acolyte , vr.
Acolyte , m. Ondergeestelijke , welke den
priester bij het altaar bedient, in.
Acomat, m. boom op de elntillen. A-compte, m. Sons, die men .op rekening

Acquiescer, V. n. Inwilligen, Toestem noon , Zich voegen of schikken ; — à
une sentence, Zich aan een VO"nir onderwerpen.
Acquisitif, ive, adj. 4angelvend , Aange.

ontvangt, vr.
Acon, zie Accon.
Aconit, m. in de plantk., Monnikskap , vr.
Acope, adj. De vermoeidheid verdrijvend.
Acope., m. zekere steen.
Acoquinant, te, adj. fain. Lui ,r..skend.
Acoquiner, V. a. fain. Lui of Traag ma.
ken. * — (s') , V. pr. Lui of Traag
worden; ook : Zich aan iets gewennen.
Acordeuient, m. Toestaan, o.
Acore, ras. Specerijachtige kalmus, no.
* -- , zie Ecore.
Aeoste, m. zekere heester.
Achtai , m. bij papierra. , Zetter, m.
Acotroir, m. bij papierra. , tie Égoutroir.
Acotylédone, adj. Met eene naakte kiem.
Acousmatique , adj. et m. Leerling van Py.
thagoras, die zijne lessen vijf jaren
achter een voorhangsel aanhoorde, m.
Acoustico-malléen , m. in de ontleedk. ,

Aanbeeldspier, vr.
Acoustique, f. Gehoorleer, vr. * —, adj.
liet oor of gehoor betreffende ; Nerf—,
Gehoorzenuw, vr. ; Conduit —, Gehoor
vr.; Cornet —, Spreekhoorn , m. -buis,
Acoutreur , m• Werkman , die de gaten
der trekplaat in orde brengt, m,
Acque , zie toque.
Acquéreur, m. Kooper , verkrijger, m.
Acquéreuse, f. Koopster , Verkrijgster, vr.
Acgsuérir, V. a irr. Verwerven , Kerkrij
gen , 11ata cvi nn en, Bekomen.
Acquê t , in. Verkregen goed , o.
Acckaiescement, in. Bewilliging , Inwil. liging, Toestemming, vr.

nomen.
Acquis , se , adj. Verworven ; van hier:
fig. I1 m'est --, Ik heb hein gewonnen,
Hij is aan mij. verkleefd. *—, m. fans.
T/erkregene kennis , vr.
Acquisition, f. klerkrzjging, Verwerving,
vr. * —, Verworven goed , o.
Acquit, m. Kwijtbrief, m. , Kwittantie
vr. ; Pour —, Voldaan ; -- It caution,
Tolceel bij het verzenden van goederen , vr. ; Payer q. ch. à l'- d'un
autre, Iets voor rekening van eenen
anderen betalen; fig. Pour on A 1' —
de ma conscience, Om mijn geweten te
ontlasten ; Jotter á l' — , Spelen , zvie
alles betalen zal; Faire q. eh. par manière d' — , Los over iets heen loopen.
* —, in het biljarten, Eerste stoot
Uitstoot, m. °—, Invloed, m.
Acquit-patent , zie Patent.
Acquittement, m. Kwijting, 4fdoening, vr.
Acquitter, V. a. 4fdoen, Betalen; van
hier: — q. q. , Voor iemand betalen.
* —, van lasten, enz. Bevrijden; — sa
maison, Zijn huis vrijmaken; fig.
— sa conscience, Zijn geweten bevrijden, *— (s'), v. pr. Zijne schuldei.
schers betalen ; spr. w. , Qui s'acquitte ,
s'euriclhic, Wie zijne schulden betaalt,
verarmt niet. *— , Zich kwijten; ook
Vervullen; S' — de son devoir, Zich
van zijnen pligt kwijten.
Acratie , f. in de geneesti., Zwakheid , vr.
Acratisme , m. bij . de oude Grieken , Ontbijt, o.
Acrs, f. oude landmaat, Morgen, m.
Acre, adj. Scherp, Wrang. * - , Scherp;
Humeur —, Scherp vocht,. o.
Acrement, m. soort van Turksche huiden.
Acr•eté, f. Wrangheid -vr. * —, Scherpheid, vr.; fig. Scherpheid , Bitterheid, vr.
Acridopliage , adj. Sprinkhanen etend.
Acrimonie, f. Scherpte , Scherpheid (der

vochten), vr.

Acrimonieux, use, adj. Scherp.
Acroatique, adj. Dat . zonder uitlegging
onverstaanbaar is.
Acrobate, m. bij de ouden , zekere koor
-denasr.
Acrobaticon, W. zeker werktuig ! waarop men de werken des vij ends bespiedde.
Acrobatique, adj. als.: Machine —, zie
Acrobaticon.
Acrocérauniens, adj. m. pl. van bergen,

2
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-Dikwijl: door den bliksem getroffen
- wordende.
Acrochirisme, rm. soort van worsteldans ,
waarbij enkel d' handen gebruikt
werden.
Acrochiriste, m. borsteldanser, m.
A^crochorde , in. soort van slangen.
Acrochordon , m. Wrat, m.
Acrocomes , m. pl. Tjalken , die het haar
van voren lang droegen, o. meerv.

Acrocorde, zie Acrochorde.
Acrolithe, adj. als : Statue --, zeker
,standbeeld met steepen armen, enz.
Acromial, le, adj. Tot het bovenste yan
den schouder behoorende.
AAcromio-coracoïdien, m. zekere spier,
Schouderspier , vr.
Aeromion , ni. Bovenste van den schou-

'der , s.

Acronyque, adj. Hetgene bij den aan -

"vang of het einde des nachts geschiedt.
.Acroposthie, f. Uiterste van de voor.
huid, o.
Acrosperme, m. geslacht van planten.
Acrost.che, m. Naamdicht , o. * —, adj.
•dls-: Sonnet --, Naamdicht- in den
vorm van een sonnet 2 o. ; Vers acrosciches, Naamdicht, o.
A,cros igtte , f. geslacht van planten.
.&crozères, m. pl. zekere kleine voetstukken ,
t crotcriasme, m. llfz'etting van eenig
- lid, vr.
Acrydiens, m. pl. familie van insecten.
Acte , in. uitwerksel van het doen,
`Baad , Handeling, vr., Werk, o;
Actes de charité, Werken van liefdadigheid , o. meere. * -, in een tooneelstuk, Bedrijf, o. *--, in de krijgsti.,
als : Actes d'hostilité ou Actes hostiles,
Vijandelijkheden, vr. nseerv. *--, elkte , vr. Stuk, Geschrift, Bewijsstuk;
..Bewijs, o.;. -- de manage, Huwelijks
vr.; - constitutionnel , Staats--akte,
regeling , vr. ' * -, bij regtsgel , als:
Faire — d'h/ritier, .41s erfgenaam optreden , * — , pl. Acres , I'erhandel i ngen , dktess vr. meerv. * -- , op hoogeschóol. , Oefening in het disputeren
of openbaar spreken , vr.
Actee , f. soort van planten.
Acteur, m. Tooneelspeler, .elcterir. m. ;
fig. Medearbeider, Deelhebber, Be.
werker, m. •--, fain. in het spel, Speler , Persoon , m.
Actiaque , adj. Iwan Actium.
-

Actif, ive, adj. Werkend. * —, in de
spraakk., Bedrijvend. *_, Uitstaand;
Dettes actives, Uitstaande schulden

(d ` i. schulden , die men van ens te

vorderen heeft), Uitschulden , vr•`
Detces actives et passives , Uit•
en inschulden, vr. nseerv. *--, bij
verkiezingen, als : Avoir voix active cc
passive, Iet regt hebben om te kiezen
en gekozen te worden. * —, Werk.
zaam; Prendre one part active dans one
affaire, Een werkzaam deel in eene
zaak nemen. * --, titerkzaam, Ijverig,
hlijtig. * —, Snel wtwerkend. * -- , als :
Vie active , Leven , dat zich kenmerkt
meers.

;

door uitwendige daden van vroomheid,
0. * —, m. Uitschulden, vr. eatery.;
L' -- cc le passif, De uit• en inschul-

den, vr. meerv.
Actigèe, f. geslacht van planten.
Actine , f. geslacht van planten.
Actinée , f. geslacht van planten.
Aetinie , f. geslacht van dieren , Zeene•

te/s, sn. meere.

Actinochloe, m. geslacht van planten.
Actinophylles, m. pl. geslacht van plan-

ten in Peru.

Actinote, m. zekere steen. t.-, zekere

plant.

Action, f. Werking, Verrigting, Daad,
vr., Bedrijf, o.; Je vous rends mille
actions de grlees , Ik dank u duizend.
maal ; fig. Parler avec —, Met leven
of vuur spreken. *--, in het-diahe

kri gsw., Gevecht, o. * --, in de letterk., Handeling , vr. *--, van eenen
redenaar, hoordragt, vr., Gebaren, o.
meerv., Houding, dctie, vr.; van hier:
Langage cl' —, Taal der gebaren, vr.
* —, in de schilderk. , Houding , welke
eenen harestoge uitdrukt , vr. * —, in
de , regtsgeleerdh., Klagt , .4anklagt ,
vr.; Avoir -- contre q. q., Bene klagt
tegen iemand hebben. *--, in den hand.,
Artie,.., vr. ,*,— , se^ort van schelpen.
ActiOnrauirè, m. ktiefiouder, gin.
Actionner, V. a. Ijs regten betrekken.
Activement , adv. Met ijver. * --, in de
spraakk. , Bedrijvend
Activer, V. a. n. w., -1n werking bron.
gen. s— Werk geven.
•

.

,

Activité , 'f. Werkzaamheid, Werkende

kracht , vr. ; fig. Werkzaamheid , vr.,
IJver, m., Nijverheid, Vlijt, Bedrij
Levendigheid , vr. *—, Ac.-vighed,
tiviteit , Werkelijke dienst, vr.
Actrice , f Tooneelspeelster , Actrice, vr.
Actuaire , m. hij de ouden , zie Brigantin.
Actuel, lle, ad. Werkelijk , Iherkend;
Grace actuelle, Werkende genade , vr.
*--, Wezenlijk. *—, Tegenwoordig.
Actuellement, adv. Tegenwoordig, Thans,
.

Nu.

Acubitoire, m. bij de ouden , Eetzaal , vr.

ACJD
Acudie, F. zekere gli mwvorns.
Acuité , f. Hetgene eenen toon scherp
maakt, o., Scherpte, vr.
Acul, m. Uitstekend punt van een I.osch
aan

zee , o.

Aeuminé , ée , adj. Schielijk puntig opkrimp end.
Acupuncture , f. Doorsteking van eet' zie kelijk deel , vr.
Acurier , zie Cornouiller.
Acutang'e , adj. Scherphoekig.
Aeutangulaire, adj. Scherphoekig.
Acutangulé , ée , adj. Scherphoekig.
Aeuts , m. pl. Uiteinden yan groote So:.
schen , o. meerv.
Adage, m. Spreekwoord, o., Spreuk, vr.; fig.
11 ne parle que par adages , Hij spreekt
zeer puntig, Hij spreekt dingtaal.
Adagio, adv. in de toonk. , Langzaam.

*—, m. Adagio, m.
Adakodien , m. zekere plant.
Adalide, m. zekere officier van het
kri jgsregt in Spanje.
Adam , m. Adam , m. ; fig. Le vieil —,
De oude ?dam , m., De erfzonde, vr.;
Le nouvel — , Le second — , De nieu'we 4dam , C3ezus Christus ,) m,
Adamantin, adj. m. Diamantachtig.
Adamiens, zie Adamites.
Adamique , adj. als : Terre -, elarde door
den vloed aangespoeld, vr.
Adamites, m. pl. volgelingen van zekere
sekte, .4damiten , m. meerv.
Adamsie, f. geslacht van planten.
Adane, zie Esturgeon.
Adaptation , f. Passing , vr.
Adapter , V. a. Doen overeenkómen , Be*
vestigen. * - (s') , v. pr. Passen.
Adarana , f. soort van vogelen.
Adarea, f. Zoutschuim , Zeeschuim , o.
Adatais , m. zekere Oostindische stof.
Addéphagie , zie Adéphagie.
Addition , f. Bijvoegsel , o., Bijvoeging
.Aanvoeging, vr., Toevoegsel, o. ; Faire
des additions à q. ch., Iets vergrooten.
* —, bij regtsgel., Informer par-, Op
nieuw berigten. *-, Optelling , ,ddditie , vr. * -, bij drukk. , Additions, pl.
Kantteekeningen , vr. meers.
Additionnel , lie , adj. Bijgevoegd , liddi -

tioneel.
Additionner, V. a. Optellen , ladderen. .
Adducteur, adj. m. als: Muscle --, on:
* —, m. 4anvoerrende spier , vr.
Adduction, f. Werking eener aanvoerende

spier , yr.
Adèle, f. geslacht van insecten.
Adélie , f. geslacht van planten.
Adélobranches , m. pl. soort vanworm.

dieren.

ADIE

-

g

Adélopode , adj. Iffet enz gt&are voeten.

Ademption , f. Herroeping van een le.
gaat, enz., vr.
Acténanthes, m. pl. geslacht van planten.
A dène , m. zekere heester.
Adénocarpes , m. pl. geslacht van planten.
Adénode , m. zeker boompje.
Adénographie, f. Beschrijving der lelieren, Klierbeschrijving, vr.
A-dénologie, f. Verhandeling over de
klieren , vr.
Adéno méningée, adj. f. als:. Fièvre -,
Slijinkoorts , vr.
Adéno-nerveuse , adj. f. als : Fiévre -,
Klier - zenuwkoorts, vr.
Adéno-pharyngien ,` adj. m. als : Faisceatt
-, on: *-, m zekere slijrnvlieze'n.
Adénos, m. soort van katoen.
Adénotomie, f. Klierontleding, vr.
Adent, m. Burghaak , in. , Tandvormige
inkeping in hout, vr.; Mortaise en -,
Tandvormige voeg , vr.
Adéphagie, f. ongebruik. , zie 'Boulimie.
A depte , m. Goudmaker , en., fig. Vlees.

ter, rn.
Adéquat, te, adj. froletandig , Polkomen.
Adessénaires, m. pl. zekere sekte.
Adhérence , f. Manhangen , .daneenhan.
gen, o. * --, dankleving, álanhanging#
vr.; fig. P'erkleefd /zei d , Gehechtheid , yr,.
* - , in de schilderk. , Platheid , vr.
Adhérent , te, adj. flanhangend, Naau' ►
verbonden , aanklevend. * -, in de
schilderk. , Plat. *-, in..4anhangsr, m.
Adhérer, V. n. W. gehr. , ilanhangen , .flankleven; fig. danhangen , 4ankleven ,
Verkleefd zijn; ook: Toestemmen, Goed.
keuren.
Adhésion, f. .danbangen, Aaneen hangen,
o. ; fig. Acte d' -- , Akte , bij 'welke
men tot eene geregtelijke uitspraak toe.
treedt ; Par son - an traité, Door zijne
toetreding tot het verdrag; Donner son
- à q. ch. Tot iets toetreden , Hetzelve

aannemen.
§ Ad honores, als : Un conseilier -, Estt'`
titulaire raad, m.
Adiante , m. geslacht van planten, P ouwenhaar , o.

Adiaphore , m. zekere wi jnsteengeest.
Adiaphoriste , m. Lutheraan , die het ge..•
zag der R. K. Kerk bleef erkennen, m*
Adiaphrose , zie Adiapneustie.
Adiapneustie , f. Gebrek aan uitwaseming, 0.

Adieu , adv. Vaarwel; Dire - , Vaarwel
zeggen; fam. Sans -, Zender afscheid
te nemen ; fig. Dire -r á q. eb., Jeer
•,jaarwel zeggen, Afstand van iets doen;
fam. Si la fèvre vient a redoubler , - Ie
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malade, Wanneer zich de koorts ver.

heft, clan is het met den zieke ge.

^daan ; S' it vient à pleuvoir , — la pro.

menade , Wanneer het regent, dan is
liet uit met de wandeling; spr. w.
— paniers , vendanges sont faites , zie Panier. * —, m..Afscheid , Vaarwel, o.
;1ldieu-tout, adv. bij gouddraadtrekk. , be-

velwoord , vin den molen te doen gaan.
.Adieu -va , adv. waarschuwing aan de

matrozen, om tot het wenden gereed
te zijn.
Adimain, f. zeker Afri kaansch schaap.

mer, Bestuurder, ddmifnrstrateur, m.

* --, adj. m., als: Esprit —, Dienst•

bare geest , m.

Admiristratif, ive, adj. Het bestuur be-

treffende , 4d,ninistratif.

Administration, f. Bestuur, Beheer, o.,
Administratie, f. ; L' — de Ia justice ,
De regtsplegi rig , vr. ; L' — des sacremens , De uitdeeling der sacremen-

ten , vr.

Administrativement, adv. Volgens de rege-

len der administratie.
Administratrice , f. Bestuurster , Bezorg•
ster, yr.
Adim-naim , zie Adimain.
Administrer, V. a. Besturen, Beheeren,
Adim-nain, zie Adimaiu.
Administreren. *—, in de godsd., als:
Adimonie, f. zie Galéruques.
-- les sacremeiis, De sacrementen uitAdipeux., use, adj. het; Membrane adideelen; — un malade, Een' zieke be.
peuse, hervlies , o.
regress. * -, bij regtsgel., als : -- des
Adipocire, f. zekere vetachtige zelfstantemoins, etc., Getuigen,enz. brengen.
digheid.
Admirable , adj. Wonderbaar, Bewonde1ldipsie, f. Gebrek aan dorst, o.
renswaardig. *--, Voortreffelijk.
Adirer, V. a. bij regtsgel. , Verliezen,
Admirablement, adv. Wonderbaarlijk , BeVerleggen.
wonderenswaardig.
^Adition, f. enkel in: — d'hérédité , 2anAdmirateur , m. Bewonderaar , m.
vaárding eener erfenis , vr.
Admiratif,, ve , adj. Verwondering aan
Adive,, m. soort van. jakhals.
*-- , in de spraa-kk., als : Point-duien.
sgrenzend, Helen.
`.Adj acent, te, adj. 4a,
—, L'erwonderingsteeken. Uitroepings.
dead , Aanliggend.
teeken ( ! ) , o. ; Particule admiratie é ,
Adjectif, adj. m. als : Ndm — , on : * — i
Woordje van verwondering, o.
in. .Bijvoegelijk naamvoord, o.
Admiration , f. Bewondering , Verwonde
Adjection , f. Bijvoeging, vr.
Verrukking , vr.
-ring,
Adjectivement, adv. ells bijvoegelijk naamAdmiratrice, f. Bewonderaarster, vr.
'woord , Bi jvoegelij k.
*
—
(s')
,
v.
Adjoindre , V. a. irr. Bijvoegen , Teevoe- Admirer , V. a. Bewonderen.
pr. Zied bewonderen.
gen; zie ook Adjoint.
Admissible , adj. Aannemelijk, Dat toe.
Adjoint., m.Adjunct, Medehelper, m. *—,
gelaten kan worden.
Bijgevoegd woord , Tusschenwoord
Admission, F. Toelating, Aanneming, vr.
Tusschentiverpsel , o.
toelating
Adjonction, f. Toevoeging van Benen hel• § Ad ►mittatur, m. Bewijs van
(tot geestelijke waardigheden), o.
per bij eenig ambt, vr.
Admon.éter , V. a. oeroud. , Voor de vierAdjudant, m. ddjudant, m.
schaar bestraten.
'Adjudicataire, m. en f. Keeper, m. , Koop.ster, vr., Aannemer , m.,, Aanneeinster, Admoniteur, ni. veroud. , Vermaner, m.
yr. (welken iets toegewezen wordt op Admonition , f. Vermaning , Waarschu.
icing, vr.
openbare yerkoopingen, enz.)
Adjud calif, ive, adj. Waardoor iets toe- Adn onitrice, f. veroud. , Vermaanster, vr.
Adsé , ée , adj. in de plantk. , lange.
gewezen wordt.
groeid.
Adjudication , f. Toewijzing , vr. , ToeAdolescence, f. Jongelingsjaren, o. meere.
slag, in.
(van 14 tot 20, enkel van knapen).
Adjuer , V. a. Toewijzen , Toeslaan.
Adolescent, in . boert. , Jongeling , nl.
Adjuration, f. Bezwering, vr.
Adonide , f. soort van adonis , Kooltje Adjurer, v. a. Bezweren.
vuur, .n.
Adjuvant, m. Medel2elpend geneesmiddel , o.
^idmettre , V. a. irr. Toe/aces' , Ontvangen, Adonie, f. zekere strijdzang bij de
Lncedaemoniers.
Laten gelden, Dulden, Lijden, Ver Adonien , adj. m. enkel in : Vers — , 2dodragen, Gedoogen.
nisch vers , o.
Adoini-cule, m. Bijkomend bewijs, o.
* —, Hetgeen een geneesmiddel den Weg Adoniennes, Adonies, f. pi. Feesten ter
eere van 4zlonis , o. nssery.
baant, 0.
Admiaistt tear , m. bezorger , Wattrne- Adonique s zit Adonien.
1
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Adonis , m. fig. boert. , adonis, ris.
Adon iser (s') , v. pr. boert. , Zich op-

§ Ad pares, fam. als : II est --, Hij it
ad patres (d. i. dood).
Adrachne, f. zekere plant , waarvan met
in Sina papier maakt.
Adragant , m. ook : Domme -, zekere gom,.

schikken.

Adonner (s') , V. pr. Zich overgeven of

toewijden. * --, Dikwijls bezoeken;
S' — à tin lieu, Eene plaats dikwijls
bezoeken. * --, Zich hechten ; Le Chien
s'est donné a lui, De hond heeft zich
aan bene gehecht. *—, v. n. zeew., van
den wind, Gunstig worden.
Adopter, v. a. 4annemen (als kind) ; fig.
.flannemen, .Ells het zijne erkennen,
Zich toeëigenen. *—, Kiezen, dan nemen.

Adoptif, ive,

adj. van kinderen , Aangc.

nomen.
Adoption , f. Aanneming (tot kind) , vr.;
. Fils par —, Aangenomen zoon, rn. * — ,
Verkiezing, Keus, vr.; Travail d' —,

Geliefkoosde arbeid, m.
Adorable, adj. .aanbiddelijk , 4anbid.

denswaardig.
Adoraceur , m. Aanbidder, m. *—, trice,
adi. ./Ianbiddend.
Adoratif , ive , adj. ongebr. , Aanbiddend.
Adoration , F. Aanbidding , t'ereering, yr.
Adoratrice , f. 4anbidster , vr.
Adorer, v. a. !unbidden ; fig. Vereeren,

Eerbied betoonen.
Adories , f. p1. orde van insecten.
Ados , m. bij tuinl. , T/erhooging van

aarde tegen eenen muur , vr.
Adosser , v. a. Rug aan rug plaatsen. * —
Met den rug - tegen iets plaatsen; fig.
Plaatsen ; van hier : S' —, v. pr. Met
den rug tegen iets leunen.
Adnubber , V. a. in het schaken en dam.
men , (Een stuk) even aanraken.
Adouei, m. Polijsting (van spiegelglas,
enz.), vr. *—, bij goudwerk., zekere
stof, waarmede men napolijst.
Adoucir, V. a. Glad maken , Polijsten,
Verzachten ; fig Verzachten , De ruw
wegnemen. * —, Kerzoeten , Tamer.-heid
zachten , De zuurheid of scherpte ver minderen ; fig. Verzachten , t/erligten ,
Lenigen. * - (s') , v. pr. Zoet worden,
Perzoeten ; fig. Verzachten , Verminderen.
Adoucissage , m. Verzachting (der kleu.

ren), vr.
Adoucissant , te , adj. Verzachtend. * —,

m. Verzachtend middel , o.
Adoucissement , m. Verzachting , Leni.
ging, vr.
Adoucisseur, m. Polijster of Slijper (van

spiegels) , m.
Adoud , de , adj. bij jagers , Gepaard.

Adoux, m. Bloemen op de yerwvkuip , yr.
meert'.

2t

Gom dragant , yr:

C5 Ad rem, als :- Répondre --, fam. Be-

hoorlijk antwoorden, Een antwoord ter
zake geven.
Adressant , te , asij. enkel f. , als : Lettre&
patentes adressantes à N., opene brieven
aan N. geadresseerd.
Adresse , f, Opschrift , 4dre: , o. ; Faire
tenir des lettres It leur adresse, It leur*
actresses, Brieven aan hunne adress-on
bezorgen, Adres aan brieven verbs.
non; Bureau d' —, &Idreskantoor , t.;
fig. fam. Gela va It 1' — de B., Dat is
voor (den heer) B. bestemd; Le trait
arrivera à son — , Dat zal zijn doet
bereiken. *—, Schriftelijk voorstel,
4dres , o. * —, Vlugheid , Behendigheid, Handigheid, vr.; Tour d' —,
Gaanwigheid, Handgreep , Goochelaars kunst, vr. * — , van den geest, Plugheid , Slimheid , List , vr. ;, van hier
Tour d' — , Poets, vr.
Adresser, V. a. Rigten , Wenden, Keerera,
Sturen ; van hier : — one lettre a q q.,
Lenen brief aan iemand rigten, adres seren;

— one lette,

wiet adres op ee-

nen brief zetten , Hem adresseren. ' --,
,van personen, Wijzen, .adresseren. *—,_
van zaken, Rigten, Wenden *— (s'),
V. pr. Zich wenden . Zich vervoegen
*—, Geadresseerd zijn , .Gerigt zijn...
Adroit, te, adj. Gaauw, Behendig, Plug,
Vaardig ; Être -- a q. ch. , In iets bedreven zijn; fig. Geslepen, Slim, Listig.
Adroitement , adv. Behendig , Behendig lijk , Listig.
Adstriccion , zie Astriction.
Adulaire, f. zekere veldspat,.'
Adulasso, m. zekere plant.
Adulateur, m. Vleijer , Pluitostrijker ,

Mooiprater, Schoonpraat, m.
Adulation, f. Pleijerij , Pluimstrijki*

rij, vr.
Adulatrice , f. Pleister, Pluimstrijkster,

illooipraatster,, Schoonpraat, vr.
Aduler, V. a. Vleijen, Honig om den mond

smeren.
Adelte, adj. Volwassen. *—, m. Volwassene , on.
Adultéra^ion ? f. Pervalsching, yr.
Adultère, in. Overspel , o. *—, adj. Over.

spelig.
Adultérer, V. a. Vervalst/ten.
^ Adultérin, ne , adj. In overspel geteeld.
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lduste , ad.. in de geneesk., Ontstoken.
Adustion s f. Ontsteking , vr.
Adventice, asij. Bijkomend ; Toevallig
-verkregen. *_, bij tuint.,, als : Plaates
adveutices , Opslag, o.
Adventif, ive, adj. <langekomet;; Biens
adventifs, r?angekomene goederen , o.
meerv.
Adverbe, m. in de spraakk. , Bijwoord , o.
Adverbial, le, adj. Bijwoordelijk.
Adverbialement , adv. els bijwoord , Bij'noordelijk.
A.dversaire , m.. et f. Tegenstrever, 1ï j..
and, m., Tegenpartij, vr., Tegenstreef
Tegenpartij, vr.
-ster,I'ijand
Adversatif, ive, adj. Tegenstelling aan.
duidende.

Aeglé , f. geslacht van planten.
Aeglefin , m. zekere visch.
Aegocère , f. geslacht van insecten.
Aegoléthron , ni. zekere heester.
Aegoliens , m. pl. f <mi li e van vogelen.
Aegolithron , in zie Rosage pontique.
Aegophage, adj. f. bijnaam van Tuna
wegens de geiten, welke men aan haar
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Adverse , adj. Tegen

--;

Partie —, Te-

offerde.

Aego-pithécos, m. Naam van zeker ge,vaand dier.

Aegopode, f. geslacht van planten.
Aegopogon, m. geslacht van planten.

Aegothelas, zie Caprirulgue.
Aeguillac, m. zekere visch.
Aegylops, zie Aegilops. * —, m. plant
welke als middel gebruikt werd tegen.
een gezwel in den hoek des togs.
Aelie, f. geslacht van planten.
Aelispyacos, M. Salie, vr.
Aelurus , m. Klein bieslook, o. zie Ci•

genpartij, Partij, vr.; Avocat —, 4dvokaat der tegenpartij, m.; Fortune —,
Tegenspoed , m.
Adversité, f. Tegenspoed, Onspoed , Rampvette.
spoed , m. * —, p1. Adversités , Weder. Aembarella,f. zekere notenboom op Ceilon.
tinaardigheden, vr. meere., Rampspoe. Aembilla , f. zekere plant.
den, m. meere.
Aembulla-acbilya, f. zekere plant.
Adynamie, f. Krachteloosheid, Zwak. Aenéas, zie Cavopollin.
heid , vr.
Aémère , adj. Onbekend ; Saint -- ,. OnbeAd,ynamique, adi. Zich door krachteloos kend heilige, m.
Rotkoorts,
Fièvre
—,
heid kenmerkende;
Aéré , ée , adj. Luchtig.
zwakheid,
m.
van
Staat
vr.; Etat --,
Aérer,, V. a. Luchten.
Aedelithe , f. zie Zéolithe.
Aeride, f. geslacht van planten.
Aedoeagraphie, f. Beschrijving der teel. Ahrien , nne , adj. Op de lucht betrekking
doelen , vr.
hebbende; Esprit —, Luchtgeest , m.;
Aedoealogie, . Verhandeling over de teel
Phénomène --, Luc/stverschijnsel , o.;
vr.
-deln,
Conduit --, Vote aérienne, (beter
Aedoeatomie , f. Ontleding der teeldee•
Voie aérifère, Conduit aérifère,) Lucht!en, vr.
gang, m. , Luchtpijp, yr,
Aedon, m. naam van verscheidene vogels. Aérifére, adj. zie Aérien.
Aedopsophie, f. Windlozing door de tee!. Aérification , f. Luchtmaking , vr.
deden, vr.
Aériforme, adj. Luchtvormig.
keg, m. zie Vipère céraste.
Aérographie, f. Beschrijving der lucht,
Aegagre, f..Be'ggei t , vr.
Luchtbeschrijving, vr.
Aegagropile , f. Llaar, dat men in de in- Aérolithe, f. Luchtsteen , M.
gewanden van sommige herkaauwende Aérologie, f. Luchtkunde, yr.
dieren v:T,dt, e.
Aéromancie, f. Waarzegging door de
Aegérie, f. Ontleding van insecten wan
lucht, 0.
vr.
Sésia,
geslacht
het
Aérornétre , m. Luchtmeter, m.
geslacht
paddestoelen.
van
f.
s
Aegérite
Aérométrie, f. Luchtmeetkunde, Lucht
Aegialie, f. geslacht van insecten.
vr.
-meting,
.Aegicère, f. geslacht van planten.
Aéronnute, an. Luchtschipper, sn.
Aegilops, m. Gezwel in den hoek van Aérophobe , m. Luchtschuw mensch , m.
het oog, o.
Aérophobie , f. Luchtschuwheid, Prees
Aeginétie, f. zekere overblijvende plant.
Foor de lutist, vr.
Aegipans , m. pl. zekere veldgoden met Aérophones, i n. pl. familie van vogelen.
' horens, bokspoten, en Benen staart.
Aérophore , adj. Luchtleidend.
Aegiphile, f. zeker heestertje , Ijzer. Aérosphhre , f. Dampkring der plane.

hout, o.
Aegithales, rn. p1. familie van vogelen,
Aegishe, in. geslacht van insecten.
Aegithine, f. geslacht van vogcicn.

ten, m.

Aérostat, m. Luchtbol, m.
Aérostathmion , M. Lucht -zwaarteme.
ter, in.
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-Aérostation, f. Luchtbolkunde, vr.
AAérostatique , adj. Op den luchtbol betrekking hebbende; Ballon -, l\lachine - , Luchtbol , rn.
Aérostier, in. Luchtschipper, Bestuurder
van een' luchtbol, m. *-, Soldaat,
die zich van eersen luchtbol bedient, m.
1 erna, f. zekere plant.
Aesale, m. geslacht van insecten.
Aeschinomènes , m. p1. geslacht van peuldragende planten.
Aesline , f. geslacht van inte cten.
Aeschétique , f. 4esthetica , vr. s-, adj.
4estherisch.
Aether, zie Ether.
Aethiologie, zie Etiologie.
ethuse, f geslacht van planten.
Aétite , f. Arendsteen , m.
Aextoxicon , m. zekere lieester.
Aatonier, m. Pruimboom van Brian-

con , rn.
Afatrache , m. zekere heester op Madagascar.

Afé, m. zekere plant.
Affabilité , f. Spraakzaamheid , Vriendelijkheid , Voorkoriend/ eid , vr.
Affable, adj. Spraakzaam , Vriendelijk,
Voorkomend.
Affabulation , f. Zedelijke zin, m, of Zedeles , vr. (eenex fabel).
Affadir, V. a. Laf, Flaauw of Smakeloos
maken ; fig. Laf maken ; van hier : "
le coeur, Doen walgen, Walking ver
Walgelijk zijn , Walgen. -orzaken,
Affadissement , tn. Lafheid , vr. ; fig. Thal.
ging , vr. ; - de coeur , Walging , vr.
Affaiblir , V. a. Verzwakken , Zwak of
Krachteloos maken; fig. Verzwakken,
Verminderen ; van hier : - les inonnaies, Munten in ~vaarde verminderen. *- (s'), v. pr. Verzwakken,
Zwakker worden , Afnemen, Verminderen.
Affaiblissant, te , adj. Perzwakkend.
Aff_1iblissement, m. Verzwakking, vr.;
van hier: L' - des monnaies , De vermindering van de waarde der munt
vr.
-speciën,
Affaire , f. Zaak , ,4angelegenheid , Bezigheid , Verrigting , vr. ; van hier:
domme d'affaires, Zaakbezorger, Zaak waarnemer, m. ; Chargé c5►'affaires, Zaakgelaitigde, ni.; boert., als : Vous avez
faic là use belle -, Gij hebt het daar
mooi gemaakt; C' eet one --, Dat is iets,
Dat is van belang ; Ce n'est pas une -,
.Dat heeft weinig te beduiden ; Avoir
-- chee q q. , lets bij iemand te doen
hebben; Avoir -- á q. q., lets met iemand te doen hebben; Avoir - avec

mae femme , Iets met eene vrouw ht,.
ben uitstaan; C'est mon --, Ce lout
mes affaires , ..Dat gaar mij aan ; ook .
Laat mij daarvoor zorgen; fain. Avoir
-- de q. q. ou de q. ch. , Iemc nd of
Iets noodig hebben. * -, Hetgeen men
zoekt , als: j'ai trouvé mon -, !k heb
gevonden, wat ik zocht. * -, bij valk. ,
als : Un oiseau de bonne -, Een goed
gedresseerde valk, m. *-, pl. Affaires,
Staatszaken, Finantiën, vr. meerv. ,
Finantie wezen, o.; van hier:
seers d'affaires , Fi nansi especulanten ,
m. reerv.
Affairé , ée, adj. Die het. volhandig heeft;
Faire 1' — , Den schijn aannemen, als.
of men veel te doen heeft; 111e a l'air
alfairée , Zij schijnt het druk te hebben.
Affaissement, m. Verzakking, Inzakking,
Verzwakking , vr. ; fig. Verzwakking ,
vr. ; L'- du coeur, Noedeloosheid , vr.
Affaisser , V. a. Doen verzakken of in.
zakken ; fig. Verzwakken ; - Ie coeur,
Bloedeloos maken. * - (s') ,, v:. pr. Inzakken , Verzakken ; fig. Zwak ivorden , Verzwakken.
Affaitage, m. Moeite, welke men aan.
wendt tot het afr ia t'en .van e enen roof.
vogel, vr.
Affaitement , m. 2ƒrigten van eenen roof.
vogel, o.
Affaiter, V. a. Benen roofvogel -, 4f igten.
* .., bij logij. , Fatsorneren. * - , bij
timmerl. , Het boyenste van een dak
herstellen.
Affáiteur, m. .frigter van roofvogels ; ,m.
Atfaler , v. a. scheepsw. , Neerlaten. * (s') , v. pr. , als : V' - avec ene manoeuvre, liet een touw afzakken; S' le long d'une manoeuvre, Zich langs
een touw nederlaten. ' -, Te digs tot
de kust naderen ; van hier : Le vals.
seau esa affalé, Het schip zit op strand.
Affamé , ée, adj, Uitgehongerd ; spr. w.
Ventre -- n's point d'oreilles , De haas ger is een scherp zwaard.
Affamer , v. a. Uithongeren , Laten verhongeren ; fig. - toute one table , 41/ei
opeen. * -, als : Etre affamé , Grootera
honger hebisen, Uitgehongerd zijn; fig.
Sere affamé de louanges , Zeer begeerig
naar lof zijn. *_ , bij vissch., zie
Affaner.

Affaner, V. a. bij vissch., sardijnen, Door
lokaas boven doen komen.
Affanures, f. pl. Koren , dat men , in
plaats van geld, aan de maaijers en
dorschers geef;, n.
Afféagement, m. Verpachting van een
leen, vr.
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Afféager, v a. een leen, Verpachten.
Ver
d ffeetation i f. Gemaaktheid, vr. *-- 2
vr. *-, in de geneesk., Fijn--pandig,
li/he staat , m.

Affété , ée , adj. Gezocht , Gemaakt , Ge

2t

Affecté, eé , adj- Gemaakt.
Affecter, V. a. IJverig zoeken of begeeren. *-, Gemaakt nabootsen, .flfecteren , Aannemen, Willen schijnen
te hebben ; 11 affecte de paraure savant,
1-Jij wil geleerd schijnen. *-, Voor.
,enden, Den schijn van iets aanne.
men , Tloorgeven, hertoonen, Schijnen
te bezitten. *-, (landoen , Treffen,
Invloeijen op , Indruk maken op. * -,
4anwenden, Besteden ; -- une rente an
pavement d'une dette , Eene rente tot
betaling eener schuld aanwenden. * -,
Verbinden; On a affecté ce droit à cette
charge , Men heeft dit regt met dezen
pest verbonden. * - , Verpanden. *(s9) , v. pr. Aangedaan , Bewogen of
Geroerd worden.
Affectif, ive, adj. Dat aandoet. *-, Zan.
doenlijk,. Roerend.
Affection , f. Plandoening , vr. , Indruk,
m. , bij geneesk. , Gew warwording ,
vr, , ,egan lal , m. , 2andoeni ng , vr.
*-, Genegenheid, Liefde, Verkleefd heid , Hartelijkheid , vr. ; Porter de
1' -- à q. q. , Iemand genegenheid toedragen ; Avoir de 1' - pour q. q. on q. ch.,
Pan iemand of iets houden ; 1vlettre
son - à q. ch. , Zijn hart aan iets
hangen.
Affectionner, V. a. Lief Nebben, Bemin.
flea, Veel van ... houden ; van hier
S' - q. q. , Iemand aan zich verbinden ; S' -- à une personae on à une chose,
Zijn hart aan iemand of iets hangen.
Affectueusement , adv. Liefderijk , Met
genegenheid , Vriendelijk.
Affectueux, use, adj. Liefderijk, V'iendelijk, Minzaam, 1-lartelijk, Innemend , Toegenegen.
Afférent . te , adj. enkel in : Portion on
Part afférente , Aandeel aan een onverdeeld geheel , o.
Affermer, V. a. Verpachten. s.-, Path,

ten.
Affernnir,

a. Vast en hecht maken,
Vastmaken; fig. Versterken, Bevesti.
gen ; - le courage , Den moed opwekken ; - l'am e , De ziel versterken. * -(s'), v. pr. Vaster , Sterker of Harder
worden ; fig. Verbeteren, Sterker worden, Zich versterken.,
Affermiesement , m fig. Versterking, Bev ^stigi nb , Verzekering , vr.
Affféron, us. Veterbeslag , .c'estelbeslag, o.;
V.

Naald, yr.

-afectrl.
Afféterie, f. Gezochtheid, Gemaaktheid,vr.
Affetto , Affettuoso, adv. in de toonk. ,
Langzaam en teeder.
Affiche , f. Plakbriefje , .4angeplakt briefje , o., Bekendmaking , vr.
Afficher , V. a. Planplakken , Aanslaan;
fig. - Ie bel esprit, Het fraaije vernu}t
uithangen ; - sa house , Zijne schande
te koop dragen. * - (s') , v. pr. fig. als :
S' - pour savant , etc. Voor. geleerd
enz. willen doorgaan. , Den geleerde
uithangen ; Cette femme s'aífiche, -Deze vrouw kan hare eigene schande niet
verbergen, Zij stelt zich zoo aan, dat
haar schandelijk gedrag ieder in hef
oog moet vallen. * -, v. a. bij sehoenm. ,
als : -- les semelles, De zolen (op de
;leest) afronden. * -, bij wijngaarden.

Inslaan.

Afficheur, m. Manplakker, m.
Affidé, ée, adj. Vertrouwd.m. Ver trouweling , m.
Alier, v. a. et n. in den marot. st. , Ver.

trouwen.

Affiler, V. a. Scherpen, 4anzetten , Slij
pen. * _; in den iaudb., als : Les gelées out affilé les blés , De vorst heeft
het koren zeer spichtig doen opgroei.

jen. * -- , bij tuinl., zie .Aligner. *-,
bij gouddraadcr., liet eind van her draad,
Du n maken, om her in de trekplaat te
kunnen steken; fig. Lana. Avoir la langue bien affiée, Eene gladde tong heb.
-ben , Goed kannen praten.
Affileur, m. Degene die scherpt , enz.
Scherper, m.
Af iation , f. bij de oude Galliérs, .flan.
neming tot kind, vr. *-, Opneming
in de gemeenschap van de verdiensten
en voorregten eenerrde, vr. * -,
Verbinding , Verbroedering, I/ereeni.
ging , vr.
Aflulier, V. a. In (de voorregten van) een
gezelschap opnemen. * - (s') , v. pr.
Zich vereenigen, verbroederen, ver
-binde.
Affiloir, m. Tang (der perkementberei-

ders) , vr.

Afiloires , f, pl. Oliesteen , TI'etsteen
(in hout gevat), m.

Affinage, m. Zuivering , Loutering, vr.
* _ , ou Chanvre d' -, Langste en fijn-

ste hennep , m. * - , Punten of Scher.
pen van spelden , enz. o. * - , Laatste
schering (van lakens, enz.) , vr.; Tondre d' -, Voor de laatste maal schee
refs.
Affiner, V. a. Zuiveren , Louteren; - du
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sucre, Suiker raffineren. *—, Puntig
of Scherp maken. *—, Hekelen (zie
Affinoir). *—, Zuiveren, (door het vuur
alle blaasjes, enz. uit het glas weg
in den landb., de aarde -rtens.)*—,,
Fijn maken of Zuiveren. *-- (s'), v. pr.
Gezuiverd worden. * —, v. no zeew.
als: Le temps affise, Het weir klaart op.
Afinerie, f. Werkplaats, waar men zuivert, fijn maakt, enz., vr.; — de su cre , Suikerraffinaderij , vr. * — , IJzerdraadtrekkerij, yr. *—, Ijzerdraad
of Plaatijzer in rollen , o.
Affineur, m. Werkman, die fijn maakt,
zuivert, Zuiveraar, Raffinadeur, m.
*-, Draadtrekker, m, *—, Werk.
man , die de laatste schering van het
laken bezorgt, m.
Afiinité, f. Verzwagering, Verwantschap
door een huwelijk , vr. * — , Verwant.
schap , Overeenkomst , yr. * —, in de
scheik., Verwantschap , vr.
Affiinoir, in. hekel , m.
Affiquet, m. fain . Kwikje, Strikje, o.;
Affquets, Kwikjes en Strikjes , o. meerv.
* —, Breihoutje, o.
Affirmatif, ive, adj. Bevestigend; Propo.

bedroeven , Zich aan de droefheid
overgeven.
Affluence, f. Toevloeijing, vr., Toevloed,
Toeloop , Zamenloop , m.; fig. Zamen.
loop , Overvloed , m. * -- , als : Affiuen-

sition affirmative, zie Affirmative.
Affirmation, f. Bevestiging, vr. —, Be-

ëedigde verklaring, vr.
Affirmative, f. Bevestigende voorstelling,
vr. ; Prendr e 1' --, Bevestigen ; Se déclarer pour 1' —, Zich voor iets verkla-

ren; Etre pour 1' —, Voor iets zijn.
Affirmativement, adv. Bevestigenderwijze.
,,.Affirmer, v. a. Bevestigen. * --, Met eede

verklaren.
Mlixe , adj. flan het einde van een woord

gevoegd.
Afileurage , m. bij battle. , Goede maling,
yr., * —, bij papieren. , Verdunning der

stof in den roerbak, m,
Afeurant, te , adj. bij papierra., als : Pile
atleurante , Rrerbak , m.
Afeurement, m. Einde eerier ader van

steenkolen of andere mijnstoffen, o.
V. a. Waterpas maken. *—, v.
n. Waterpas zijn.
Afeurie, f. Stof uit den roerbak , vr.
Afictir, ive, adj. enkel in: Peive afliicti.
ve , Lijfstraf, vr.
Affliction , f Droefheid , vr., Kommer ,
m,, Hartzeer , o. *—, Ongeluk , o.,
Ramp , Wederwaardigheid , vr.
Affligé, de, adj. Bedroefd, TT eurig. *—,
als : Partie afflighe , Lijdend deel , o.
Aff i can t , te, ad!. Bedroevend, Droef,
Droevig , Treurig.
Afiger, V. a. Bedrstven , Smart verdor.
zaken , Smarten. '¢ — (s') , v. pr. Zich
Affleurer,

2.5

ces é}ec€riques Toevloeijende electrike

stoffen, vr. meerv.

Affluent, te, ad;. In eene rivier vloei jrnd. *—, als: Slatières a#$uentes, zie
Afliuences électríques. * — , m. Rivier,

die in eene andere vloeit, vr. * --.,
Plaats, waar eene rivier . in eerre

grootere vloeit, vr.
Afiuer, V. n. Uitvloeijen, L'itloopen,
Vloeijen (in); fig. Toevloeijen, Over.
vloeijen , In overvloed zijn.
Aflux , m. in de geneesk., Toevloeijing
van vochten , vr.
Affolé , ée , adj. als : L'aiguille est affolée ,
De naald (van het kompas) wijst niet
naauwkeurig.
Affoter, V. a. fain. als: Etre affolé de,
Verzot zijn op, Verslaafd zijn aan.
* — (S'), V. pr. als : S' — de , Zich

verslingeren aan, Verzot worden op.
Afforag , m. Regt, dat men aan eenen

heer betaalde, om wijn te mogen ver.
knopen , o.
Affouage, m. Bezorging van brandstof.
fen voor de ijzerhutten, enz. yr. *--,
Regt om voor zijn eigen gebruik hout
te mogen hakken, o.
Affourche , f. zeew. , als : Ancre d' — ,
Vertuianker, o.; Cáble d' —, Vertui.
touw , o.
Affoureher, v. a. Yertuijen. * — , hij
timmerl., Gaffelvormig zamenvoegen.
Affourchie, f. danwakkering van den

wind , vr. *—, Sterker wind , m.

Affourragement, m. Voedering , vr.

Affourrager, v. a. Voeren, Voederen.
Affralchir, Affralclier , v. n. zeew. , van

den wind, Aanwakkeren , zie Fralchir ;
Afffratche! , Dat er toch meer wind
k wa' e 1
Affrancbi, m. Vrijgelatene, m.
Affranchir , V. a. Bevrijden , Vrijmaken.
*— De vracht van iets bij het afzenden betalen, Frankeren. *—, In
vrijheid stellen , Op vrije voeten zetten, Bevrijden , Vrijlaten; fig. Bevrijden , Verlossen. * —, zeew. , als: -- la
pompe , De pomp lens pompen. *— (s'),
V. pr. Zich bevrijden; ook: Zich kwijten..
Affranchissemert, in. Bevrijding , Vrij •

lating, vr.
Affres , f. pl. enkel in : -- de Ia mort,
Doodsangst, rn., Onverwinnelijke vrees
voor den dood , vr.
Affrdtement, m. liesring of Bevrachting
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Prijs, dien
yan een schip, vr.
men daarvoor betaalt, m.
Affréter, v. a. een schip, Bevrachten,

Africain , in. zekere visch.
Africaine, f. zeker insect.
Afrousa, m. zekere aardbei der Alpen.
Afzélie, f. ook: Girardie —, zekere planzt.
Aga , m. bij de Turken, Bevelhebber,
Age, m. * — , Syrische distel, m.
Agacant, te, adj. Aanlokkelijk, elanhit•
send.
Agacé, ée, adj. Stomp, Slee, Eggig.
Agace, f. zekere vogel, Ekster, :r.
Agaeement, m. Stompheid, EEggigheid,
of Sleeheid der tanden , vr. * —, in de
geneesti. , als : — des serfs, Prikkeling
der zenuwen , vr.
Agacer, v. a. Stomp , Eagig of Slee maken.
* — , Tergen , Kwellen , Plagen ; fig.
Aanlokken , Lokken , elanhalen. *_ (s'),
v. pr. Elkander tergen.
Agacerie , f. herliefde aanlokking, vr.
Agagéers, m. pl. Olifantenvangers, m.
meere.
Agaillardir (s'), v. pr. Zich vervrolijken,
Vrolijker worden.
Agalactie, F. veroud. , Gebrek aan zog (in
de borsten) , o.
Agalancée, f. Egelantier, m.
Agallocher, ni. zekere harsachtige boons.
* —, Het hars deszel''en.
Agalmatholithe, `m wekere speksteen..
Agaloussès , m. Hulst , m.
Agame, m. naam van eene haagdis.

Buren.
Affrèteur, tn. Huurder of Bevrachter van
een schip, M.
Affreusement, ads'. Schrikkelijk, Schrik
-barend,Otz.
Aífreux , use , adj. Schrikkelijk, Schrik.
barend , Ontzettend , Ijselijk.
Affriander, V. a. Lekker maken, Verlekkeren ; fig. Verlokken.
Affricher, V. n. i n : Laisser -- une terre,
Eenen akker niet behoorlijk bebouwen.
Affrioler, v. a. fam. Aanlokken. 'u-., Ver lekkeren.
Affront, m. Beleediging, vr., Hoon, m
Schande , vr.
Aífronter, V. a. Trotseren, liet hoofd of
De spits bieden ; fig. Trotseren, Onder
de oogen zien.
Affronteur, m. Bedrieger , m.
Affronteuse, vr. Bedriegster, vr.
Affublement , m. boert. , Belagchelijke
k/eeding , vr.
Affubler, V. a. fam. Belagchelijk klee•
den, Uitdossen, Toetakelen. *— (s'),
v. pr. (cie) , Zich (in iets) wikkelen.
Affusion , f. Het gieten van een vocht
op eenige geneesmiddelen.
Affustage, m. Schoonmaken of Opmaken
van oude hoeden, o.
Affít, n,. Iliui t , o.; — k rouage, Rolpaard , o. * — , Lade van een geweer,
vr. zie Fdt, m. * --, bij jagers, Loer plaats, vr. ; Chasser à 1' — , Op den
loer gaan, staan , liggen , zitten ; fig.
fam. Etre k 1' — , Op den loer staan ,
Staan te wachten, om iets te bespieden.
Affátage, m. Stellen van het geschut , o.
* —, Stellen van een kanon op het af.
fuit, o. * —, zie tt fustage.
Affílter, v a. als : -- un canon, Een ka
non stellen, rigten; ook: Een stuk
geschut op het affuit zetten. *—, Scherp
maken, Wetten , Slijpen.
A futiau , m. pop. beuzeling, Snuis.
ter- ij , vr. * --, pl. Affu€iau, Gereed.
schap , o.
Aslager, m. gifslager, tas. AANM. Dit

woord is zeker door eene drukfout bij
de Transchen in gebruik gekomen.
Afing, conj. Om, Ten einde ; -- de vous
dire , Om u te zeggen ; — que je saehe,
Ten einde of Opdat ik is'ete.
Afloutue, ni. zeker fijn vlasch.
Afouragement, zie Affourragement.

.Afourager, zie Affourrager.
Afou.ranounou, m. ,Meesterachtige eu.

phorbia van Ceilon, vr.

Agame , adj. zie Cryptogarne.
Agami, m. Trompetvogel, m.
Agamie, zie Cryptoganaie.
Aganide, f. zekere schelp.
Aganippe , f. Hengstebron , vr.
Aganippides, f. pl. bijnaam der Musen,

Zanggodinnén, vr. weerv.
, V. n. zeew., w. gebr., Inhalen,

Aganter

Sneller varen.

Agapanthe, f. zekere plant.

c\gantus, m. geslacht van planten.
Agapes, f. pl. Liefdemalen -der eerste

christenen , o. meere.
Agapètes , f. pl. Geestelijke maagden, die,
ten tijde der eerste christenen, met
elkanderen leefden , zonder evenwel
Bene gelofte te hebben gedaan i vr.
:veere.

Agaric , m. Boomzwans , vr.
Agarice, f. zeker gewas.
Agaric-minéral, m. Steenmerg, o.
Agaron, m. zekere hoorn.
.I gas , m. zie Frable.
Agasiilis, m. heester, welke de ammoniacgom voortbrengt.

Agasse, zie Agace.
Agastachys, m. zekere heester.
s' gataehée, f. geslacht van plansten.
Agate, f. .r gaat , m. ene.; -- arboriséc,
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vu herborisée, Boomagaat; Vase
agaten vaas , vr. * — .flgaatsteen ,

welke iets voorstelt, inzond. het hoofd
van eenig nsensch, A,faat, m.
Agatliidie , f. geslacht van insecten.
A,gathis, m. geslacht van booroen. * --,
geslacht van insecten.
Agati , zie Sesbane.
Agatine , f. zekere schelp , Patrijs, nz•
Agatirse, f. soort van horen.
Agatiser (s') , v. pr. In agaat verandere n.

.Agave, f. geslacht van schelpen.
geslacht van planten.
Age, m. Leeftijd, Ouderdom, no.; Ii n'a
pas vécu — d'honime , hij heeft den
gewonen nmenschelijken ouderdom niet
bereikt. * — , Leeftijd , Ouderdom , m.,
jaren , o. meerv.; Quel -- avez-Voris ?,
Hoe oud zijt gij? * --, Ouderdom, m. %
Hooge jaren, o. meerv.; Un homme d'--,
Een oud elan , Een man van jaren;
It esc sur 1' --, Hij is op zijne jaren;
Etre entre deux ages, Tusschen de rij.
pe jaren en den ouderdom zijn. *—,
Behoorlijke of Gevorderde ouderdons,m.,
T7ereischte jaren, o. meerv.; van hier:
Le cheval est hors d' — , Dit paard is
van den tand, teekent niet meer; Mon
cheval est de bon — , Mijn paard is in
deszelfs volle kracht. Tijdperk, o.,
Eeuw , vr. ; L' — d'or , De gouden of
Gu lden eeuw , vr. ; Le moyen — , De
middeleeuwen, vr. meerv.
Agé, ée, adj. Bejaard, Oud. * — , zekere
jaren hebbende , Oud ; — de soixante
ans, Zestig jaren oud.

Agélaste, f. naam van zekeren steen in
de fabelleer.
Agémoglans , m. pl. ,jonge Turksche slaven, m. meere.
Agence , f. Agentschap , o.
Agencernent, m. Zamensoeging, Schikking , vr.
Agencer, V. a. Zainenvoegen, Schikken,
*_ (s') , v. pr. fain. Zich opschikken.
Agenda, m. Zakboekje , Soh? ijfboekje,

Aanteekenboekje , o.
Agenéiose, f. geslacht van visschee.
Agénésie , f. Onvermogen tot voortte.

ling, 0.

Agenouiller (s'), v. pr. Knielen, Neder -

knielen, Op de kniën vallen.
A gencQuilloir, m. Kniebankje , o.
Agent, m. Werkende oorzaak, vr., Wer.

fend wezen, o., Merker, m.
Ilgent, Zaakvoerder, rss. ; van hier
-- de change et de baiaque , Wisselmakelaar , m.
Agéoméciésie , zie Agáométrie.
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Agéom trie, f. Onbekendheid met do meetkunde , vr.

Agérasie, f. Groene ouderdom, ns.
A^érote, f. geslacht van planten.
Agératon, m. naam eener plant.
Agérie , f. zie Prinos.
Agérite, f. geslacht van planten.
Agéru , m. Indische zonnewende , vr.
Ageuscie, f. Gebrek aan smaak, o.
Agglomération, f. Zasnenpakking, Zamen•
pakking tot klompen , vr.
Agglomérer (s'), V. pr. Zamenpakkers ,
Zich ophoopen.
Agglutinant, te, adj. Aanklevend,, Zamen=
klevend. * —, m. Zamenklevend mid..

de!, o.

Agglutinatif, ive , adj. zie Agglutinant.
Agglutination, f. Zarnenkleving, yr,
Agglutiner, V. a. Zamen kleven, Loeit
aaneen groeijeu~
Aggravant , te , adi. Verzwarend.
Aggravation , ze Aggrave.
Aggrave, £ Kerkelijke waarschuwing, vr..
Aggravement,m. ongehr., Verzwaring, vr.
Ageraver, V. a. Verzwaren. *-- (s'), v. pre.
Zwaarder of Erger worden.
Aggrégat, zie Agrégat.
Aggrécation , zie Agrégation.
Aggréger, zie Agréger.
;,gheustie , zie geuscie.
Ag',amoglans, zie Agémoglans.
Agian , m. Lessenaar , waarop de vergulders de boekjes met goud leggen, m.
Agihalid , m. zeker heestertje.

Agile, adj. Vlug, Behendig, Snel, Ge

-zwind.
Agilement , adv. Vlug.
Agiles , m. Pl. geslacht van Zoogdieren.
Agilité , f. Vlugheid, Behendigheid, Snelheid, Gezwindheid, vr.
Aginei, f. geslacht van planten.
Agio, m. Opgeld, o., 4gio , M. *—^
Speculeren in effecten, o. , Effecten...
handel, m.
Agiographe , zie Hagiugraphe.
Agiographie , zie fiagiographie.
Agiosidère , Agiosidire, zie Agiosimandre..
Agiosirnandre, 'n. zekere houten klok.
Agiotage, rn. W eeke rhandel met effecten,.
geld , enz. , m. * —, Speculatie in effecten , yr., Effectenhandel, m.

Agioter, V. D. In effecten speculeren.
Agioteur, m. Effectenisandelaar, m.
Agir, v. n. Handelen , Werken , Doen ;.
— pour q. q., Moor iemand werkzaan,

zijn ; — contre q. q. , Tegen iemand
werken ; — d'autorité, Zijn gezag does
gelden ; ry`Iani#ére d' --, Handelwijze vr.;
-- d'office , Uit kracht van zijn ambt
handelen-. * — (s') v. pr. imp., als

AGIS

A.GOR

De quoi s'agit-il ?, Wat is er te doen ?,
Wat wordt er verhandeld ?; 11 s'agit de
savoir , Het is te weten , Het komt er
op aan, om te weten.
tig.
Agissant , te , adj. Werkzaam, 1/i/ jug.
*--, Krachtdadig , Sterk werkend.

AgneIet, m. oeroud. , Lammetje, o.
Agneline, adj. f. als: Laine —, Lams•
wol, vr.
Agnelins, m. pl. Bereide lamsvellen met de
wol, o. meere. *— ,Lamsvachten, yr.
meere.
Agnes, f. lam. Jong onnoozel meisje,
Duifje zonder gal , o.; Faire 1' — , De
onnoozele spelen.
Agnoètes, Agnoïtes, m. pl. zekere dwaal
welke beweerden, dat zekere-gestn.,
dingen, inzonderheid de dag van het
laatste oordeel, aan jezus onbekend
waren.
Agnus, m. Lam Gods (van wa:), o. *—,
gewijd versierd beeldje, dat men aan
de kinderen geeft.
Agnus-castus, m. Kuischboom, m.
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Agitateur, m. JVaelgeest , Onruststokeo-, m.
Agitation , f. 4anho:tdende beweging ,
Beweging , 'r , ; fig. Beweging, .4andoening, Ontroering , Ontsteltenis , vr.
*_ Woeligheid, Beweging, Oproerigheid , vr.
Agité , ée , adj. Aangedaan, Bewogen,

Geroerd, Ontroerd.
, V. a. Heen en weér bewegen,
Bewegen, Slingeren, Schudden, Schommelen ; fig. Slingeren , Bewegen. * —,
Tot oproer aanzetten , In beweging
brengen, Beroeren; fig. Behandelen,
Onderzoeken , Over iets redetwisten.
Aglactation , , f. Op/zending van het zog
eener min , vr.
Aglaé, f. soort van lisch.
Aglaja , m. zeker boompje.
Aglaope, f. geslacht van insecten.
Aglaophénie , f. soort van dier.
Aglatia, f. zekere Egyptische vrucht.
Aglosse , m. geslacht van insecten.
Aglutition , f. Onvermogen om te slik
Agiter

-ken,o.
Agnacat, tn. zekere boom.
Agnan , m. Ijzer om de spijkers om te
,klinken, o.
Agnante , Agnanthe, f. geslacht van planten.
Agnat, m. Bloedverwant van vaderszijde
in de afdalende linie , Zwaardmaag,
4gnaat , m.
Agoathes, f. pl. geslacht van insecten.
Agnation, f. 'Iloedverwantschap van vaderszijde , Zwaardmaagschap . vr.
Agnatique, adj. Bloedverwantschappelijk
van vaders zijde; Ligne —, Zijdeling
linie van vaders zijde , vr.
-sche
Agneau , m. Lam , o ; — de lalt, Zonglam , m.; Manger de 1' —, Latnsvleesch
eten; Quartier d' — , Lamsbout , m.
— pascal , Paaschlam , o. ; van hier:
in de christel. godsd. , als : L' — de
Dien, Het lam Gods; L' — sans tache
Het vlekkelooze lam ; fig. Elle est douce
comme on —, C' est un —, Zij is een
lam; Ce cheval est doux comme un —,
C' est un —, Dit paard is zoo mak als
een lam , Het is ' een lam. * -- , in de
plantk., als: — de Tartarie on de ScyLhie,
soort van varenkruid.
Agnel, m. ten tijde van Lodewijk IX.,
zekere goudmunt , waarop een lam was

afgebeeld.
Agneler,

V. U.

Lammeren, Werpen.

Agogé , m. verdeeling van her melopeum
der ouden.
Agora , m. zeker kampspel der ouden. * —,
zekere priester , welke het offerbeest
sloeg. * —, zie Bugrane. * —, soort

van sandijn<
Agonales , f. pl. é4goniusfeesten, o. meere.
Agonates, m. pl. orde van dieren.
Agonaux , m. pl. Dagen der .4goniusfeesten, ns. meere. * —, bijnaam der Sa.
lische priesters onder Numa voor de
dienst van Mars.
Agoniades , zie. Agonales.
Agonicélites , m. pl. Christenen , die
staande baden, o. meere.
Agonie , f. Z,jeltogi ng , vr. ; Etre a 1' —
Zieltogen , Liggen te zieltogen. s—,
Laatste ure, vr. , Laatste oogenblikken des levens, m. en o. meerv. , Ster
Doods--vensur,o.;figGta
angst, na.
Agoiiiens, m. pl. zekere godheden, welke
door de Romeinen werden aangeroe.
pen, wanneer zij iets gewigtigs ondernemen wilden.
Agonir , V. a. vulg. , als: — d'injures
Met beleedigingen overladen.
Agonisant , te, adj. Op het uiterste lig
Zieltogend. *—, m. Zieltogende,-gend,
Stervende , m.
Agoniser, V. n. Op het uiterste liggen,
Zieltogen, Liggen te zieltogen, Met
den dood worstelen.
Agonistarque, m. Leermeester der kamp.
spelers, m.
Agonistiquae, f. Kunst der kampvechters,
vr. *—, m. Zendeling der Donatisten, m.
Agonotéte , m. Bestuurder der kampspel en, m.
Agoniclites , zie Agonicélites.
Agoranome , m. bij de Grieken, Markt

-mestr,.
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Agoranomie , f. bij de Grieken , Opzigt
over de markten , o.
* - , Bra'
,A^;ouara, m. zeker zoogdier.
ziliaansche rot, vr.
Agouara•ehay, m. zeker zoogdier.
Agouara-gouazou, fl1. zeker viervoetig dier.

Agrégation, f. 4anneming (in een gezel
vr. -schap),yr.*Venig
Agrégé , m. Doctor der regten • die wel
professor
collegie houdt , maar geen
is, M. * -, Toevallige vereenigi ng ,
'vr. * - i in de rekenk. , Som , vr.,

Agouara-pope, m. zeker dier.

flggregaat, o.
Agrégé , ée, adj. in : Fleurs agrégées, Tros bloemen , vr. meere ; Epis agrégés
Aren, die uit verscheidene kleinere
bestaan, vr. meere.
Agréger, V. a. Plannensen (in een gezel

Agouchi, m. zeker dier.
Agourre de lin, f. zie Cuscute.
Agouti, m. geslacht van zoogdieren.
Agra, m. zeker welriekend hout in .kina.
Agrafe, f. Haak . m.; - et porte, Haak
en oog. * -, in de bouwk. , Sieraad,
dat iets schijnt te vereenigen, o, *-,
Haak, m., Ijzeren houvast, o. *-,
raad aan den hoek van een' spiegel of
raam , o. *-, bij ruinl., Sieraad, dat
twee figuren vereenigt , o. * - , in de
plantk. , Haakje , waarmede planten
zich aan andere hechten, o. * --, bij
slotenen., Haak, Sluithaak, o.
Agrafer, V. a. Toehaken, T7asthaken.
Agraire, adj. als : Loi -, 4kkerwet, vr.
Agrandir, V. a. Vergrooten , Grooter
maken. * -- (s'), v. pr. Grooter war.
den , Zich uitbreiden of vergrooten.
Agrandissement, m. Tlergrooting , yr.
fig. Yergrooting, frermeerdering, Uit

-breidng,
vr.
Agranies, f pl. Feesten te ..Argos ter eere
vat's Bacchus en de Zanggodinnen, o.
m ee rv.
Agrassol, m. Kruisbessenboom, m.
.A sraule , m. geslacht van planten.
Agre, m. geslacht van insecten.
. giéahle , adj. Aangenaam , Liefelijk ,
Behagelijk, Bevallig; fam. Avoir pour
- , Goedvinden, Goedkeuren. * -, m.
..4angename , o. * -, als : Faire 1' -,
fain. , Aardig willen zijn , .flangenaam willen schijnen ; C' est un --,
Hij verbeeldt zich, zeer aangenaam of
aardig te zijn; Faire 1' - auprès d'une
femme, Eene vrouit , trachten te beha
zijn hof maken.
-gen,Har
Agréablement , adv. Aangenaam , Teermakelijk.
Agréage, m. te Bordeaux , zie Courtage.
Agréer , V. a. Zich laten welgevallen ,
G4.edkeuren, Beamen , In dank aan
*--, V. U. dlanstaan, Beval -nem.
Behagen. * -, V. a. scheepsw.,-len,
Uitrusten, Optuigen , Optakelen.
Agréeur, m Takelineester , m.
Agrégat, in. Ilereeniging, T/erzam:eling,vr.
Agréga , if, ive, adj. Verscheidene eigen.
,schappen in zich vereenigende ; Pillnles agrégaiives , Pillen , welke de eigen

verscheidene geneesmid.-schapenv
delen in zich vereertigen, vr. nseery.•

-schap).
Agrément , m. Aangenaamheid , Beval
vr. * -, Uitspanning , Ver-lighed,
vr. *_, Muzijk, vr.ofDans,-pozing,
m. bij het opvoeren van tooneelstukken. * - , in de toonk. , als : A grémens
du chant, Sieraden of Bijvoeeseten,
Tremblanten. , o: meerv. * - , bij passementw. , Versiersel (op kleederen) ,

4gremenr, o.
Agréner, V. a. als: - une chaloupe, Eene
sloep ledig hoozen.
Agres , m. pl. scheepsw. , Takelwerk, o. 9
Takelaadje , vr.
Agresseur, m. 4anvaller, .Aanrander, m.
Agression , f. Aanval, m. , Aanrandtng, vr.
Agreste, adj. Landelijk, Onbebouwd,
Wild ; fig. Boersch, Onbeschaafd, Ruw.
Agreyeur, m. Ijzgrdraadtrekker, m.
Agrianies , zie Agranies.
Agricole, adj. Landbouwend, Zich inzon.
dorheid op den landbouw toeleggend.
Agriculteur, m. Landbouwer, Landbouw.
kundige, m.
Agriculture , f. Landbouw, 4kkerbouw , as.
Agrie, f. soort van invretenden dauw worm.

Agrier, m., A griére ,f. oul. , Erfpacht van
land, vr.
Agriffer (s'), v. pr. fam. Zich met de
klaauwen vasthechten.
Agrirniniste, m. Maker van agremen4
ten, M.
Agrion, m. geslacht van insecten.
Agriones, f. pl. zekere feesten.
Agriophages , m. pl. Volken, die zich
met het vleesch van leeuwen , enz,
voeden , o. meerv.

Agriostau, m. soort van doplik.
Agriore, zie Griotte.
Agriotier, zie Griottier.
Agri paume , f..Hartkruid, o.
Agripenne, m. zekere vogel.
Agriphylle,' m. zeker heestertje.
Agrippa , m. , Agrippina , f. bij de Rom.,

Kind, anders dan gewoonlijk gebo•
ren , o.
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Agripper, V. a. vuig. Grijpen.
Agronome, m. Landbouclvkundige, M.
Agronomie , f. Kennis van den land.

Ahores, m. p1. Doodgeborene kinderen',
die niet in de hel komen , o. metro , .
Ahoua, m. zekere verwstof.
Ahouai , m. geslacht van planten.
Ahurir, v. a. fam. Verbouwereren , Ver
zijn stuk brengen.
-bazen,P
Aï , m. zeker dier , Luiaard , m.
Aïacties , f. pl. Feesten ter eere var.
4jax , o. meerv.
Ache, f. bij vissch., Aas, o.
Aicher, V. a. bij vissch., zie Amorcer.
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bouw , Landbouwkunde, vr.

. ique, adj. Landbouwkundig.
Agronom
Agropyle, m. soort van bezoar,

Agrostème , f. zekere bloem , Veldvlam ,
vr.
Agrostide , f. geslacht van planten.
Agrouelle , zie Ecrouelle.
,grouper, zie Grouper.
Agruma, m. Wilde prui mbnorn , M.
Agrypnie, f. Slapeloosheid , vr.
Agrypnocome, m. Slapeloosheid, gepaard
met slaperigheid, vr.
Agua, m. eerie Braziliaansche pad.
Aguaeaté, zie Laurier avocat.
Aguapé, m. soort van Nénuphar.
Aguassiére, f. Watermerel , vr.
Aguatero, m. soort van watersnip.
,Aguerrir, V. a. Tot de krijgsdienst ge
rasaken, Oefenen; fig. Harden,-schikt
Wapenen, Gewennen , Oefenen. *_(s),
, Een
V. pr. Den krijg gewoon worden
goed soldaat worden; fig. Zich (aan
iets onaangenaams) gewennen.
Aguets, m. pl. enkel gebruik. in: Etre
aux - , Se tenir aux - , Op den loer
staan, Spieden; ook: Op zijne hoede
zijn ; alettre aux -, Op den loer zet•
ten.
Agui, m. scheepsw., HL°ngerd touw (om
in te gaars zitten) , o.
Aguilles, f. pl. katoenen stoffen van Bleppo.
Aguillos, m. Splitshoren , m.
Agul, zie Alhagi.
Agustine , zie A g;istite.
Aguetite , m. Saksische beril, m.
,Agyniens, m. pl. in de zevende eeuw,
christenen , die in den ongehuwden
staat leefden,
Agyrte , m, geslacht van insecten.
.4g , rtes , m e pl. Priesters van Cybele,
m. meerv.
Ah, interj. Ha ! , Ach ! , 0!, d i !
-Ah-ah , m. Opening in eersen tuinmuur
zonder traliën voet eene gracht aan
den voet, m.
;khan,, m. veroud. , enkel nog in : fam.
Suter d' _, zich veel moeite geven.
Abater, V. n. fam. Zwoegen.
,l► hég ?st , m. zekere boó:n.
,Aheurtensent, M. fig. Stijfizoofdigheid,
Onverzettelijkheid, vr.
Aheurcer (s')

, V.

volharde:.
Ahi , zie Ale.
Ahonque., f.

gans.

pr. (à q• .ch.) Bij iets

naam -van zekere wilde
-

Aicreba , f.

soort

van

noch.

Aidaat, in : Dien -.-, ,lZet Gods hulp.

Aide, f.

Hulp, vr., Bijstand,

m.; Crier

à 1' --, Om hulp roepen ; Appeler q. q.
h son ---- , Iemand te hulp roepen ; Venir It 1' -- de q. q•, Iemand te hulp komen. * -,, Behulp , Nut , o.; A 1' ---

de ... , Met behulp van .... a .-, Hulp,
yr. , Helper, m. , Helpster , vr. * -,
Helper , m. ; - de camp , Aide-de-

Camp , m. ; — de cuisine, Bijkok , no . ;
- major, Regements- adjudant, m. ;
- rnacon , Opperman , m. ; - chirurgien ,
Onderchirurgijn, m. ; -- canonnier,
Konstabelsmaat , m.
Aldeau , m. Hout, dat dwars tusschen de
ladders van eenen wagen wordt gelegd,
om de vracht hooger te plaatsen, o. .

Aide•boute•avant, in. Werkman in de
zoutwerken , m.
Aide-de-camp , M. glide-de-camp , m.
Aide•n aïtre-de -pont, zie Chableur.
Aider , V. a. Helpen , Bijstaan ; - q. q.

à porter un fardeau , Iemand eenen last
helpen dragen. * -, v. n. (à q. q.) Je -

mand helpen (die onder eenen last ge
gaat); (I q. ch. ) Helpen , Bijdra-bukt
gen tot iets ; van hier : -- It la lettre
Het ontbrekende inlassthen af bijvoe-

gen. °- (s'), v. pr.

Zich helpen

,

Zich

moeite geven ; spr. w., 'Aide -toi , et Dieu
t'aidera , Help u zelf, en God zal u

helpen ,. S' - de q ch., Zich
bedienen , Iets gebruiken.

vain iets

Aides, f. pl. voorheen, Gemeene•lands-

middelen , Onderstandgelden, o. meerv.

* —, op de rijschool , Hulp , (toom
ens.) vr.
Aidie, f. zekere boom, tot de kamper
behoorende.
-foelis
Aidoïagraphie , zie Aedoeagraphie.
Aidoïalogie, zie Aedoealogie.
Aidoïatomie , zie Aedoeatomie.
Ale, interj. 4i ! ; -, vous me fakes mal,
Ai, dij doet mij zeer. •
Aïeul , m. (p1. Menlo) , Grootvader , m.
*_., (pl. Aïeux) , Vooryader g Voorou•
der,, m.
Aïeule , f. Grootmoeder , vr.

A.IG.A,

AIGU

Mail, m. Waterdroppelen , die aan de

Aigreur , f. Zuurheid, vr. ; fig. Bitter.
heil , Bit s h e id , Scherpheid , yr. *—,
p1. Aigreurs , Zuur (in de maag) , o.
* _ , bij iraveurs , Hardheden , Te diepe sneden , vr. meere.
Aigrir, v, a. Zuur maken, Zuur doen worden , 1erzsiren ; fig. dzerbitteren , I-'erergeren , Pijnlijker maken; -- q• q•
l"erbi tteren , Ergeren. * —, van metalen, Broos maken. * _ (0) , v. pr. Zuur
worden , Verzuren; fig. Verbitteren,
Scherp of bits worden.
Aigu , uë , adj. Scherp , Puntig , Spits;
fig. Schei, Scherp , Doordringend. *—,
van ziekten , hevig , Acuut. *-., in de
spraakk. , Scherp ; Accent --, Scherp
toonteeken (é). * --, ia de meetk. ,
Scherp , Spies. * --, in de plantk.,
Scherp, Puntig, Spits.
Aiguade , f. scheepsw., TJraterplaats , vr,
* -- , Versch hater , o. ; Faire —,
Versch water innemen of halen.
Aigue-marine, f. Zeeagaat, Zeeberil , m.
Aiguière , f. Waterkan, Lampetkan , vr.
Aiguiérée, f. Lampetkan - vol, vr.
Aiguillade , f. Prikkel (voor ossen), m.
Aiguillat, m. zekere zeehond.
Aiguille , f. Naald , vr. ; -- It coudre i
Naainaald , vr.; -- de tailleur, Kleermakersnaald , vr.; — a broden, Bor.
duurnaald, vr.; Enfiler tine —, Pens
naald vademen, Eenen draad in ee.ne
naald doen of steken ; -- d'emballeur,
Paknaald , vr. ; — a trieoter, Brei.
naald , vr. ; fig. fam. De fil en —, 4llengskens, Ongemerkt; spr. w.Chercher
nee — dans une botte de loin , . Naalde:;
op den hooizolder zoeken. *—, Wijzer
(van eene klok, enz.) m. * —, on — ainiantie , Naald , Kompasnaald , vr. ; -- de
déclinaison , d'inclinaison, zie Déclinaiscn
et Inclinaison. * - -, in de scheik. , als :
— d'essai , zie Touchaux. * -- , in de
bouwk., Spits, Punt, Naald, vr. *—,,
bij mineurs , Steenboor , vr. * — , in de
la'kcnfabr. , Stukje lood, dat aan het
weefsel op het touw hanft, o. *—, bid;
timmerl., Bruggepaal, m. *--, bij scheepstimnn. , Steun voor den mast bij het

bladeren hangen, m. meerv.
,Aigayer, V. a. als : -- uil cheval, Een
paard in liet wed brengen ; — du linge , Linnen spoelen.
Aig?e, m. Adelaar , dread , ,n. ; L'aire
d'un —, Het adelaarsnest , o. ; fig. Avoir
des yeux d' --,.Irendsoogen hebben; C'est
uit—, Hij is een fessiks; Crier comme
un — , fillet eene schelle stern roepen.
* -- , (Metalen) lessenaar ha de kerk
m. *--, f. als wapen, Adelaar, m.;
Les aigles romaines, De Ronoeinscke
adelaars; Zie Adelaar in het andere
deel. *--, naam van een gesternte
2delaar, m.
,Aigion , m. Jonge adelaar, m.
Aiglures , m. pl. bij valken. , . zie Bigarrures.
Aigre, alj. Zuur; Un fruit —, Eene zu.
re vrucht. *--, van geluiden , Scherp,
Schel; Un son --, Een schei geluid,
e. ; van hier : in de schilderij. , Couleurs aigres , Scherpe of Harde kleuren , vr. »neerv. *—, van netalen,
Broos, Splinterig ; fig. Scherp, Bits,
Bitter, Spijtig , fiekelig. *—, m. Zuur,
o.; Sentir 1' --, Zuur ruiken; Tirer
sur 1' —, Eenigzins naar het zure
trekken.
Aigre-de-bigarrade, m. zekere drank.
Aigre-de-cèdre, m. zekere drank.
Aigre-de-citron , m. Citroenzuur , o. (een
drank.)
Aigre-de- limon , m. Limoenzuur , o. (een
drank,)
Aigre- doux , uce, adj. Zuurzoet; fig.
Half scherp , half zacht.
Aigrefin, m. Rondvisch, m. *--, fam.
Listige vos, Geslepene vent, m.
Aigrelet , tte , adj. Zuurachtig ; fig. Een
weinig scherp of bits.
Aigrement, adv fig. Pits, Scherp, Vinnig.
Aigrennoine, f. geslacht von planten,, Le.
verkruid , o. , Agri moni e, vr.
Aigremore, en. soort van gestampte houtskool tot bereiding van buskruid , enz.
Aigret , tte, adj • w. gebr. , zie Aigrelet.
Aigrette, f. zekere kleine reiger ; van
hier: Reigerbos, m., Reigerpluim,
Kuif, vr. *-- , sieraad van edelgesteenten, .4igrette, vr. *---, als: -de verre, zeker sieraad van glasdraden. * --, bij vuurwerk. , zeker vuur
in de natuurk. , als: Aigret--wterk.*,
tes luniineuses, Electrike pluim, vr.
* — , in de piantk. , flaarbesje op het
zaad van sommige bloemen , o.
Aigretté, ee, adj. ia de plautk, a .1Zet een

haarbosje.

lealf ateren, m. * — , zekere fijne bootvoor scharnieren, enz. '— zekere
visclischuit, * --, bij metsel. , zie Ti.

pan. * —, Naaldoisch , M.
Aiguillé , ée , adi. Naaldvormig.
Aiguillée , f. Draad (om te naai jen), ss.
Aguiller, V. a. ihij oogmeest., .Slet oog lig.
ten. * -, in de rnanufact. , als : -- la soie s
De zijde witpluizen met Bene naald.
Ai uilletage , in. Beslaan (van nestelt),

Nette/beslag, a.

AIGU
Aiguilleter

, V.

a. nestels , Beslaan. • -- ,

scheepses. , Met eenen strop binden.

Aiguilletier, m. 1Vestelmaker , Vetermaker, m.
1
Aiguillette , f. Teter, .Nastel, m. ; Ferret
d —, Meterbeslag, o. ,Naald van eenen veter , m. ; fig. Nouer 1' — , Den
nestel knoopen. * — , scheepsw. , Strop ,
Raband, m. * —, In de lengte gesneden vleesch , o. , Reep, m.
AiguillPer , m. Naaldenkoker , m. * —,
Naaldenmaker, m. * —, Elsmaker, ns.
Aiguillière , m. Net onder het water gespannen , o.
Aiguillon, m. ongel (van bijen, enz.),
m. *—, Stekel, Prikkel, rn. *—, Os.
senpri kkel , to ; fig. Prikkel, Spoor•
slag, m., Aansporing, vr.

Aiguillonné, ée, adj. Met prikkels of an.
gels voorzien.
Aiguillonner, v. a. Prikkelen; fig. Prik.

kelen, Aansporen.
Aiguisement, m. Slijping, vr. , Slijpen,
Scherpen, Wetten, o:
Aieuiser, V. a. Scherp of Puntig maken,
Scherpen, .danscherpen. *—, Slijpen,
Wetten , Scherpen , Scherp maken, Be.
ter doen snijden of steken ; fig. Scherpen , Scherper of Puntiger snaken ; —
1'esprit, Het vernuft of Den geest schenpen; — l'appétit, Den eetlust opwekken ; spr. w. -- ser couteaux , Zich

gereed maken, om te vechten, Zijn
zwaard scherpen.
A gniseur , m. Slijper , m.
Ail , m (pl. Aulx , en bij natuurk. Mia,)
.Knoflook , o.
Aile, f. Vleugel, blerk, m., 1Jiek, vr.;
van hier : Bouts, d' — , Boutjes , (om
te schrijven) , oi. meerv. ; fig et prow.
fam. Battr-e de 1' — , Verlegen zijn , In
de pekel zitten ; Ne battre que d'une —,
Wiet meer zijn, wat men te voren
was, Een gedeelte van zijn gezag,
vermogen , enz verloren hebben ; En
avoir dans 1' — , Het lood in de billen
hebben , Het spek weghebben , flet
beet hebben, Verliefd zijn ; Tirer une
plume de 1'— de q. q., Iemand iets ont.
futselen , aferoonen ; Rogner les ailes h
q. q. , Iemand kortwieken , Zijne wage
fnuiken ; Vole: de ss propres ailes,
Op zijne eigene wieken drijven , Iets
alleen doen ; Tirer pied on — de q. q.,
Iets van iemand verkrijgen; Cette llle
pest encore sous 1' — de sa mere , Dit
rszeisje is nog onder de, vleugelen ha.
oer moeder. * —, van eersen molen ,
Vleugel M. , 1-Vlek , yr. * — , in de
bouwk. , Vleugel, m. *, 2 van ver,

AINE
seheidene andere dingen, als: Les ailes
d'une armée , De , vleugels van een leger ; Les ailes d'un volant de sonnerie
De vleugels van een slagwerk; Les ailes
d'un pienon , De tanden van een rondsel ; Les ailes d'artichaut, De neven
artisjokken; Les ailes d'un-knoleva
theatre, De zijden van een tooneel ;
Les ailes d'une écluse , De zijmuren
eener sluis. *_, zeker bier, Aal,
Eel , m.
Ailé , ée, adj. Gevleugeld. * — 2 in de
plantk. , Gevederd.
Aileron , m. Punt van den vleugel , vr.
*— , Vin (van sommige visschen), vr.
*—, van een molenrad , Schoffel, vr.
Ailette , f. Binnenzijstuk aan eenen
schoen, o.
Aillade , f. Looksaus, vr.
Auteurs, adv. Elders, Op eene andere
plaats , Ergens anders ; D' — , Taman
elders; ook: J7an iets anders; ook:
boven , Buitendien.
Ailures, f. pl. scheepsw. , zie Hiloires.
Aimable, adj. Beminnelijk, Beminnenswaardig. *—, m. Die voor beminnelijk
wil gehouden worden ; van hier : Faire
1' — , Beminnelijk willen zijn.
Aimant, m. Zeilsteen, Magnets, m. —,
te, adj. Minzaam , Liefderijk.
te,
Aimanter, V. a. Met den zeilsteen bestrijken ; van hier : Aiguille aimantée

Magneetnaald, vr.
V. ,a. Beminnen , Liefhebben,
Houden van. *— (s'), V. pr. Elkander beminnen; ook : Zich beminnen; van hier:
S' — soi-mêrr.e, Zich zelven beminnen ,
d. i. Zich zelven bewonderen, Verliefd
op zich zelven zijn ; S' — beaucoup ,
Bene groot# gedachte van zich zei.
yen hebben ; ook : Grootc zorg voor
zich zelven dragen; S' - dans on lieu,
Gaarne ergens zijn. *—, v. n. Veel
van iets houden; -- à jouer, etc., Gaarn e spelen , enz. ; — mieux être déshonoré que de se déshonorér) , Liever
wil/en (onteerd horde , dan zich zel-

Aimer ,

ven onteeren).
Ainard , m. Lis (aan een net) , vr.
Aine, f. Lies, vr. *—, Bokkingspijl, vr.
* — , bij orgelwak. , Stukje schapenvel
aan den blaasbalk in een orgel , o.
A?né , ée , adj. van geboorte , Oudste
Eerstgeborene ; van hier : Branche alnée, Oudste tak (van een geslacht)
in *—, Ouder, Vroeger geboren; Vous"
êtes moo — de deux ails , Gij zijt

twee jaar ouder dan ik.
Ainesse, f. enkel in:_ Droit d' —, Rego
van eerstgeboorte, o.

AIS _

AINS
Aí«s , conj. boert. , als - au contraare ,
Maar in tegendeel.
Ainsi, conj. eilzoo, Op die Ivijze, ill.
dus , Zoo , Even ; - que , Even als.
*-, Dus, Zoo; - va le monde, Zoo
is de loop der wereld. °, Dus, Derhalve; - soit -il, Het zij zoo.
Air m. Lucht, vr.; Prendre 1' -, Een
luchtje scheppen; Changer d' -, Pan
lucht veranderen. * - Lucht , vr.,
Wind , m. ; Donner de 1' -. a , Luch.
ten; Mettre q. ch. à 1' -, Iets in de
:

lucht zetten of hangen; fig. Battre 1'-,

Pergeefsche moeite doen; II est toujours
dans 1' -, 1:11 is altijd in beweging;
Il a toujours le pied en 1' -, 1-tij is
altijd op de been ; Une chose en 1' -,
Eens nietige zaak ; L' - da bureau ,
Personen , die eerre zaak moeten be
slissen. * -, Uiterlijk aanzien , Uitzien , Uitzigt , 1- 'oorkorren , o. , LIou.
ding, vr <, Gebaren , o. ; Cet homme a
1' - malade, Deze man ziet er zieke.
lijk uit , Hij hef: een ziekelijk voor.
komen; Avyir 1' - fort, Er sterk uit
On - de propreté , Een voorko.-zien;
reen van zindelijkheid; Un -- de campagne , Un - campagnard , [Jet voorko
vaefa.van een' buitenman; Cette femme
a 1' - d'une princesse , Deze vrouw heeft

een vorstelijk voorkomen; van hier :
Se donner des airs , Zich boven zijnen
stand verheffen , Eenen honger toon
aannemen ; Prendre ou Se donner des
airs de maitre, Eenen nseesterachtigen
toon aannemen; Prendre on Se doneer
des airs de savant , Voor geleerd willen doorgaan ; iron. On laomme du
grand -, du bel -, Een. man , d, e
zich een deftig voorkomen geef;; Avoir
1' - de q q. , Op iemand gelijken ;
Avoir un faux - de q. q. , Eenigzisss op
iemand gelijken * -, in de toonk. ,
Zangstukje, flirtje , o. , , Aria, vr•.
* -- , Lied , Gezang', o. ; Un - à boire ,
Een drinklied, o. ; Un livre d'airs ,
Een liederboek , o.
Airain, m. Metaal, Koper, o.; D' -,
Metalen , Koperen; fig. Front d' - ,
Stalen voorhoofd, o. ; Coeur d' --,
Steenen -hart, o. ; Sfécle d' - , Koperen eeuw , vr.; Les injures se gravent
sur 1' -, Beleedigingen vergeet men
nier ligt.
AMre , f. Dorsch vloer , ns. , Deel, vr.
* - , Kautz , Vlakre , Oppervlakte ,. vr,
* ,-, Vtak e ruimte tusschen de. muren
van een gebouw, vr. -, in de zeev. ,

als : - de vent , Streek (3Zde deel) van

liet 1 oinpas, vr.. *--, Nest (van eerren
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roofvogel), m. * -^ , Kring (cm zon of
maan)., m.

Ai;rée , f. Leg (van koren op Oenen dorsch•

,floer), vr.

Airellef. zie myrtilte.

Airer , v. n. van roofvogels , Nestelen.
Airigne , zie E igne.
Airure , f. Einde eener kolenmijn , o.
Ais , m. Plank , vr. ; - h presser , Pers.
plank, vr. , Persbord, o.
Aisance, f. Losheid , Ongedwongenheid,
vr. * -, Gemak,o. , Ruimte, err.,
Ruime omstandigheden, vr. meers. +••^
Ruim vermogen of inkomen , o.
Aisances , f. pt. Heimelijk gemak , Sc.
kreet , us. ; Fosse d' -, Sekreetc at , m,
Aisceau, m. Krom mes (der kuipers, enz.), o.
Aise, f. Gemak, o., Vreugde , Tevreden.
held, vr.; Vivre à son —, Goed kjon•
men leven ; Travailler á son -- , Met
verdrag werken ; Etre à son - , Genoeg
hebben , om van te leven ; ook : Tevre..
den of Vergenoegd zijn, In zijn' schik

zijn ; Etre mal 3 son -, Niet in zijn'
schik zijn, Niet tevreden of verge-

fin. N' être malade que de
trop d' - , (van Benen rijke :) Ziek
zijn door -een al te gemakkelijk leven ; fig. fain. N' en prendre qu' á son
-- , Naar zijn eigen goedvinden haudelen; fig. Vous en parlez bien a votre
-, Gij spreekt er gemakkelijk over,
(d. i. Gij oordeelt te ligt over de
moeijelijkheden); A ï' - , Met gemak,
Gemakkelijk . Zonder moeite. *-, pl.
Ases , Gemak , Gemakkelijk leven , o.;
Prendre ses aises, Zijn gemak ,er van
nemen; Aimer ses aises, Bet gemak
beminnen. *-, Genoegen, o., Blijdschap , Vreugde , vr. ; Ravi d' -, Opgetogen van bliidtchap, Verrukt van
vreugde. *-,, adj. Verblijd, Verheugd,
Blijde; Je . suis bien - de vous voir
Ik ben blijde, dat ik u zie; Que je suis
-- de cette aventure ! , heat ben ik blijda over die gebeurtenis!
Aisé, ée , adj. Gemakkelijk , Niet moei
Cet homme n'est pas -, Deze-jelik;
man is niet gemakkelijk (in den emgang). *--, Los, Ongedwongen, Viii;
Des manières aisées, Ongedwongene manieren , vr. ►.„eerv. * -, (Gegoed , Bemiddeld , In ruime omstandigheden ,
Die gemakkelijk, leven kan.
Aise'le', f. soort van kroot.
Aisemenc , ni. Sekreet , o. * - , enkel in
noegd zijn;

A son point et - , A ses bons points et

Op zijn gemak.
Ais ment , adv. Gemakkelijk , Zonder
aisemeas,►

moeite.

3

a:

ALA.0

AISS

Aissade , •' - f, als : -• de poupe, Engte van 1 ' vr. , Opschik , Tooi , m. *--, l7erefe-

her achterste gedeelte des schip: , vr.

Aissantes, f, p1. Dekplankjes, o. meers.,

zie Bardeaux.
Aisseau, m. zie Aissette.

Aisselier,, m. bij timmerl., Draagband,
m. *_, zekere arm aan een rad.
Aissélière, f. bij kuip., Bodemstuk, o.
Aisselle, f. Oksel , m. *-, in de plantk. ,
Oksel, m. * - , Binnenhoek aan een
anker, m.
Aissette , f. Sponmes , o
Aissis, ni. pl. zie Aissahtes.
Aisson , m. scheepsw. , , Klein anker met

vier armen , Dreganker , o.
Aisy, me op den jura , zekere wei.
Aitiologie , zie Etiologie.
Aitone , m. zekere hees-ter.
.Ajacies , zie Aïacties.
Ajar , m. zekere schelp.
Ajie iha , m. zekere boom.
Ajo , m. Gele narcis , vr.
Ajonc, m. zie Jonc marnin.
Ajourné , m. Gedagvaarde , en.
Ajournem ent , m. Dagvaarding , vr. * - ,
herschuiving tot oenen anderen onbepaalden tijd, vr.

Ajourner, V. a. Dagvaarden. *-r, 1/er-

schuiven, ,t journeren.

Ajoutage, m. in het smelten, Bijvoegsel, o.
Ajouté , ée , adj. in de toonk. , als : Sixte
ajoutëe , Toegevoegde zesde , vr.
Ajoutée , f. in de meetk. , Verlenging ee,

ner lijn , Verlengde lijn , vr.

Ajoucer, V. a. toegen bij of aan, dan -

voegen , Bijvoegen , Toevoegen ; van

hier : - foi à, Geloof hechten, geven
of slaan aan, Gelooveno
Ajoutoir, ni. Mondstuk eener fontein-

pijp , o.
Ajouve, f. geslacht van planten.

Ajoux, m. p1. Stukken ijzer, welke de

trekplaten vasthouden, o.

Ajove , zie Ajouve.
Ajus , m. scheepsw. , Splitsing, vr.
Ajustage, , m. 14fviling, vr., .Elfvijlen

(van muntets , om daaraan het ver.
eischte gewigt te geven), o.

Ajuste , f. zie Ajus.
Ajusté , ée , idj. als : Des cartes ajustées
Gemerkte kaarten (om daarmede te
bedriegen) ' 'vr. ezeerv.
Ajustement, m. Gelijkmaking, I'erefe.
hing, vr., I an pas maken, o.; fig. Cher.
dier des ajustemens dans une affaire,
Eene zaak trachten te vereffenen; Trouver des ajustemeus dans use affaire, Het
mogelijk vinden , om Bene zaak te ver -

efenen. * - , Schikking, Inrigting,

Regeling , vr.; van hier : Kleeding ,

ning, Bijlegging , Regeling, vr.
Ajuster, V. a. Gelijk maken , Van pas
maken, Doen sluiten; -- use clef à. une
serrure , Eenen sleutel van pas maken
voor een slot , Hem op een slot doen
passen of gaan ; fig. - une affaire , Een e zaak vereffenen of bijleggen ; -- des
personnes , Personen vereenigen , verzoenen ; q - deux passages, Twee plaat-

doen overeen
sen overeen brengen
stemmen ; -- one pièce an théátre , Een
stuk voor het tooneel geschikt maken.
* - , In orde brengen , Behoorlijk i nrjgten, Stellen, Regelen , (een uur
Gelijk zetten ; fig. -- son visage ,-werk)
De behoorlijke plooi aan zijn gezigt
geven , Zijn gezigt in de plooijen
zetten ; spr. w. Ajustez vos flutes
,

Maak alles gereed , Bereid u voor.
* _, Zoodanig plaatsen , dat men het
doel bereikt ; van hier : -- son fusil ,
Het geweer aanleggen en mikken; van
hier : - un perdrix , Op eenen patrijs
mikken. * _, Splitsen. * - , (Eon paard)
behoorlijk dresseren of afrigten. * -,
(Eens schaal) in evenwigt stellen. *-,
(flan munten) het juiste gewigt geven, 4f^ ijlen; fig. Elfrossen, IlZishandelen ; On l'a ajusté de toures piè ces, Men heeft hem deerlijk mishandeld; iron. Comme le voilà ajusté!, Hij
is mooi gehavend !, Wat ziet hij er
haveloos uit !! *- (s') v pr. Zich gereed
maken; ook: De zaken onderling regelen , Alles behoorlijk zamen afspreken ; ook,: Zich behoorlijk kleedera,
Zijne kleeding in orde brengen; fig.

S' - aux circonscances, aux temps,

Ziele

Maar de omstandigheden , naar den tijd

schikken.
Ajusteur, m. die werkman, welke met
de vijl aan de munten het vereischte

gewigt geeft.
Ajusioir, m. Schaal, waarop de Ajusteur
de munten weegt, vr.

Ajutage, zie Ajoutoir.
Akanticóne , m , Acanticonite , f. zeker
groenachtig mineraal.

Akéesie , m. zekere boom.
Akis , m. geslacht van insecten.
Akouchi, M . zeker zoogdier.
Alabandine , f. Karbonkel , m.
Alabastrique , f. Kunst ons albaster te
daken , vr.
Alabastrite , f. T7alsch albaster, o,
Alab , m. zie Silure anguillard.
Alabès , m. soort van aal.
Alacoaly, on. Stinkende agave, vr., zie
Pitte.
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l.1actaga a m. zie Gerboise.

Ala9a, m. zekere kruipende heester.
Alagao, m. zekere heester.
Alais , m. soort van roofvogel, geschikt
voor de patrijzenjagt.
Alase , zie Alèze.
Alaiser, V. n. zie Aléser in de 2. beteek.
Alalite, m. zeker mineraal.
Alalouga , m. zekere visch.
Alamaton, m. zekere eetbare boomvrucht.
Alambic , m. Distilleerkolf, ns. , Distil
leergias , o. ; Tirer à 1' — , Passer par
1' —, Distilleren, Overhalen; Repasser par 1' — , voor de tweede maal
overhalen; fig. Faire passer par 1' —,
1Vaauwkeurig onderzoeken , Uitpluizon.
Alambigoé , ée, adj. Netelig, Te Inge
'wi kkeld.
Alambiquer, V. a. fig. Pijnigen, 1 ermoeij en ; — l'esprit , Den geest kwellen. S' -1'esprit , la cervelle , ou : *—, V. n. Zijn
hoofd breken , Zijnen geest vermoeijen.
Alan, M . Hond , geschikt voor de yor.
kensjagt, Parkenshond , m.
Alanquilan, m. welriekende Canting.
Alanguir, V. n. bij J. J. RoussEAu , Tot
eenen staat van kwijning vervallen, Beginnen te kwijnen.
A,aouatte, f. zeker apengeslacht.
Alapa , zie Bardane.
Alaque , zie Plinthe.
Alaquéca , f. zekere steen, aan welken
men eene bloedstillende kracht toe.
schrijft.
Alarguer (s') , V. pr. scheepw. , .elfgieren,
Zich verwijderen, Afhouden, Slet ruime sop kiezen, In zee steken.
Alarms , f. Alarm , o. ; Sonner 1' —, 4larm blazen ; Donner 1' — , .41arm maken; 'Tambour d' —, Alarmtrom, vr,;
Place d' — , Alarmplaats , vr. ; Fansse
--, Loos of T"alsch alarm , o. ; fig. L' —
est au camp , Illen zijn met schrik bevangen. * —, .,darm , o. , Schrik, m.,
Ontsteltenis , Vrees, vr., Angst, m.
Alarmer, V. a. Verschrikken, Doen ont•
stellen , Verontrusten. * -- (s') , v. pr.
Zich verontrusten, Zich ongerust maken.
Alarmiste , M. 41armmaker, Alarmblazer, Uitstrooijer van onrustbarende
berigten, m.
Alaterne, m. zeker altijd groen hees.
eertje.
Alatier , m. zie 'Viorne mansinenne.
Alatite , f. zekere schelp.
Ala:li, m. zekere zeezwaluw.
Albacore , m. zekere visch tot de Scornbres behoorende.

*
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Albanois , m. pl. zekere dweeper$ in de
zevende eeuw.
Albara , m. soort van Balisier.
Albaras, zie Albora.
Albation , zie Déalbation.
Albatre , m. dllbaster, o.
Albatros , m. zekere vogel.
Albelen , m. zekere visch , zie Lavaret.
Albeoge, f. soort van zeekat.
Albergame de -nier , f. soort van Holoturie.
Alberge , f. soort van vroege perzik.
Albergeage , Albergement, m. veroud. ,
Pacht voor 99 jaren , yr.
Alberger, V. a. veroud. , zie Donner en
emphytéose.
Albergier, m. boom, welke Alberges draagt.
Albergume de ener , m. zeker plantdi er.
A lbernus , m. soort van Levantsch kamelot.
Albert, m. naam eener gouden munt.
Alherzarin, m. soort van Spaansche wol.
Albicante, f. soort van anemoon.
Albigeois, m. pl. zekere ketters, .41bi-

genzen , tr. meert'.
Albinos , 3m. Witte neger, m.., zie Blafard.
A ►bique, f. soort van krijt.
Albora, in. zekere soort van melaatschheid.
Albran , in. Jonge wilde eend, vr.
Albrené , ée , adj. van eenen roofvogel,

i7ederloos.
Albrener, V. n. Op jonge wilde eenden

jagen.
Albuca, m. zeker plantengeslacht.
Albuginé, ée, adj, in de ontleedk., Wit,
Waterachtig; Humeur albuginée, Ilia•

terachtig vocht der oogen , o.
Albugineux , use , adj. in de ontleedk. ,

YVi tachtig.

Albugo, m. zekere witte vlek op het oog.
Albule , f. zekere visch.
Album, m. Album, Stamboek, o., rriendenrol, yr. *—, ,4anteekenboek op

reis , o.

Album graecum , m. Witachtig deel van

den hondendrek , o.
Albumen , zie Périsperme.
Albumine, f. inde scheik., Eiwitstof, vr.
Albuminé , ée , adj. Man een Albumen

Doorzien.
Albumineux, use, adj. Eiwitstof bevat
zie Albuminé.
-tend.*,
Alhunée, f. soort van schelpdieren.
Alburne, f. zekere visch.
Alca, f. soort van vetgans.
Alcade, m. zekere regter in Spanje.
Aleahest, in. 4/gemeen ontbindend mid-

del, o.

Alcaïque , adj. van zekere Grieksche ver
s

4lcaeiscls.

-zen
3*
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Alcalescence., f. Loogzoutigheid , Pr
rotti ng (door het loogzout),''.
Alcalescent , te , adj. Tot loogzout .over.
gaande.
Alcali, m. Loogzout, o.
Alcalifiable, adj, Dat in loogzout kan

veranderen.
Alcaliflant, a.dj.

M.

In loogzout verando.-

t- end.

Alealigène, adj. Loogzout voortbrengend.
Alcalin , ne , adj. L oog zoutachtig.
Alcalinité, f. Loogzoutachtighe.id, vr.
Alcalisation,, f. d11calisering, vr.
Alealiser, V. a. ,dlcaliseren.
Aleana , f. Wortel der ossetong .(eene

platst), m.

Alcanna, ni, plant, met 'welker sap de

Levantsche volken hunne nagels en tanden verwen.
Alcantara , m. naam van zekere Spaan.
sche ridderorde.

Alcarazas , m. vat van zeer poreuze aarde , ter verkoeling ties waters in den
zomer.
Alcatraz, m. .naam van verscheidene vo.

gels.

Alce , f. zeker geslacht , vvan planten.
Aleé , m. veroud. , zie Elan.
Alcée, zie Alc
Alch ante, f. Alchimie, Goudmakerij , vr.
Alchimille, f. zekere plant, Onzer -vrouwen-mantel , Leeuwenvoet, m.
Alchimique , adj. 41chi m istisch.
Alchimiste, m. Alchimist , Goudmaker,
Goudzoeker , m.
A.lchorn.ée., f. geslacht van planten.
Alcibiadiusn , m. ° oeroud -,, zie Vipérine.
Alcine, f. zek re plait.
Alcmancien , adj. m. als : Vers —, fllc.
mansch vers.., o.
Alco, zie Chien-d:u-Meyique.
Alcohol, m. 4.Ikohol , tJ'r Jingeest, m.
A.lcoholi^gae , adj. ,1kohola.chtig.
Alcoholisation , f. Overhaling tot` a.lkohol, vr. * — , Tot fijn poeder maken , o.
Alcoholiser , V. a. Tot alkohol overhalen.
* — , Tot zeer fijn poeder maken.
Alco.ran, m....41koran , Koran , m,; fig.

4/koran, a»., Ma/zomedaansche gods.
dienst, ir.; lam. Je n'y enten.ds pas
pins qu h 1' ---, Ik begrijp er niets

van.
Alcoraniste, adj. Den koran volgende. *—,
m. Volgeling van den koran , m.
Alcove , f. elikoof, .41kove , v r.
tllcyon , M. Jjsvogel , m. * —, .in -de nat.
.bist., geslacht van wormen.
Aicyonien, nne , adj. enkel in : Jours al,cyoniens , Zeven dagen voor en .zeven

dagen nst dens winter zonnestand, IJs-

vogel-dagen, m. meere. (stille dagen
op zee.)
Alcyonite , m. Persteende ijsvogel , m.
Alcyorelle, m. zeker veelvoetig plantdier
bij Parijs.
Aldébaram , Aldébaran , m. vaste ster van

de eerste grootte in het oog van den stier.

Ald ebrande , zie Alebrande.
Aldée , f. Dorp (op de kust van Coro-

mandel, enz.), o. *—, zekere plant.

Alderman , m. soort van schepen te Lon-

den, dldermnan, m.

Aldine , adj. F. veroud., zie Italique. *—,

m. zekere boom.

Aldrovande , f. zekere drijvende water.

plant.

Ale , f. anders Aile , zeker bier, stal ,

Eel, ns.

Aléatoire, adj. bij regtsgel. , Onzeker,
Jl'isselvallig; Contrat —, Contract

dat op eene onzekere gebeurtenis be.
rust , o.
Alebran, zie Albran.
Alebrande , f. veroud. , zie Sarcelle.
Alechtre , m. zekere plant.
Alectoire , f. zekere steen , welke volgens
den waan der vorige tijden in de
maag van oude hanen werd gevonden,
,Maansteen , m.
Alecton , f. in de fabelk. , 4lecto , (eerie
der drie furiën), vr.
Alectorienne, adj. f. in Pierre ---, zie
Alectoire.
Alectorolophe, A?ectorolophos, na . zekere

plant , Hanekam , m.
Alectoromancie, f. Waarzegg,ing door den
haan, vr.
Alectre , zie Alechtre.
Alectrides, f. pl. huisgezin van voge ls.
Alectrion , m. zekere schelp. * _, geslacht van planten.
Alectrolophos , m. voorheen naam van
-verscheidene planten , als.: salie, enz.
Alectryomancie, zie Alectorornancie.
Alégate, f. Tang der brandschilders , vr.
Alègre, zie Allègre.
Alègremenc , zie Al'.ègrement.
Alégresse, zie Al égresse.
Alégro , zie Allégro.
Aleiron , m. zel er stuk aan een zijde.

weeftouw.
Alembroth, ad;.., :n. als : Sel ----, Zout

der wijsheid , o.
A' ê n e , f. Els,, vr.
A'éné , ée, atdj, in de plantk., Elsvormig.
Alénier., m. Elsmaker, m,. *—, Elskooper, vs. * -- , zekere zeef.
Alénois , zie Cresson.
Alentours, m. pl. O mstt eken, vr. meere.

* —, Omringende personen , m. meerv.

LEP
Alepasse, f. scheepsw., zeker stuk van
eikenhout.

Alépide, f. eene plant.
ilépidoce , m. Ongeschubde visch, m.
Alepines, f. pl. Galnoten van Aleppo, vr.
meerv. * — , zekere zijden of wollen
stof.

Alérion , m zie Martinet noir.
Alerte , adj. Mug , Snel . Vaardig , Levendig. *—, f. Onverwacht alarm, o. *—,
interj., Vlug!, Past op!, Zijr op uive
hoede!
Alésage, m. Uitboren , enz o. zie Aléser.

Aléser , v. a. als : — ma canon, De ziel
van een kanon zuiver uitboren; — les

carreaux, flan de randen der muntplaten
op het aanbeeld de vereischte rigting

geven. *-- een gat, Uitboren, Glad
maken. — , (Eene pijp of buis) van
binnen ultyfjien.
Geschutgietersboor , yr.
Alésoir , m.
* —, florologiemakersboor,, vr. * — ,
Verguldersboor , vr.
Alésure , f. Spaan (van metaal uit een
uitgeboord kanon) , m.
Alèthe, m. zie Alais,.
Aléthides, f. pl. Ofsrs aan de schim van
Erigone , o. meerv.
Alètres, m. pl. geslacht van planten.
Alerte, f. Kleine vleugel , m. of bijvoeg.
sel, o. *—, Nevenzuil, yr.
Aleu , zie Alleu.
Aleuromancie , f. Waa rzegging uit meel,

vr.
Aievin, m. Peotvisch, m.
Alevinage, m. Uitschot van yisch, dat

weder in het water geworpen wordt,
Kriel, o.
Aleviner , V. a. als : — un étang , Visch
in eenen vij ver poten.
Alevinier , m. Kleine vijver voor poot.

visch , m.
Alevrite, m. zekere boom.
Alexandrin , adj. m als : Vers —, Et, lexandri jnsch vers, o. * —, in de geneesk.,
als : Empl&cre — , zekere trekpleister

van look , enz.
Alexandrine , f. zie Monteférrine. *--,
zekere stof.
Alexien , m. 4ugustijner monnik, Celle-

broeder, m.
Alexipharmaque , adj. Giftwerend ; Remè.
de —, of: * —, m. Middel tegen het
gift, Tegengift, o.
Alexitéte , adj. als : Remède —, of: * —,
m. Middel tegen den beet van ► ergif.
tige dieren , o.
Alezan, ne , adj. van paarden , als : Cheval
, of: *-, m. Yes, on.

Alèze , f. Laken of Beddelaken van ééne

AUG37.
baan , . Laken zonder naad, van déne
breedte, o.

Alfanet, zie Alphanet.
Alfénic, m. Gedraaide suiker, vr.
Allier , Alfière , .111. veroud. , gaan.
Brig, no.
Alfonsin , m. bij heelra. , Kogeltang , vr.
4\lfose, M. zie Alphos.
Algalie, f. Tentijzer voor de blaas, o.
Algan^n, M. Keten voor de Galeiboeven, vr.
Algarade , f. fam. Onbeschofte beleedi.
ging, yr.
Algarot, m. Braakpoeder , o.
Algarrobale • m. zekere boom in Peru.
Algatrane, f. Pik om te kalfateren , o.
Asgazel, f. soort vein antilope.
Algèbre , f. Stelkunst , Algebra , er. ;
fig. C'est de 1' -- pour moi , Ik versta
er niets va-n.
Algébrique , adj. .fllgebraïsch , Stelku .
stilt.

Algébriser , V. n. fam. Zich met de stel.
kunst afgeven , De stelkunst beoefenen.
Algébriste, M. Stelkunstenaar, M.
Algédo , M. zeker toeval in Bene zaad.
vloeijing.
Algeneb, Algenib, on naam eener ster
van de tweede grootte.

Algénir, zie Algeneb.
.Aigéroth , zie Algaro:h.

Algète, f. plant naar knoflook geli;$kende.
Algide , adj. in de geneesk. , als : F èvre
—, Koorts , waarin de lijder ijskoud
is , vr.

Algire, m. soort van hagedis.
Algonquin , m. , Algonc}uine , f. Canadascha
wilde , m. en vr.
Algorithm e , m. .Rekenkunst met getalten, vr.

§ Alguaael , us. (Spaansch) geregtsdi enaar , m.
Algue, f Wier, Zeewier, o.
A guette, f. eene waterplant.
Alhagi, m. zekere plant , Mannastruik, tsa.
Aliaire , f. Knoflookkruid • o.

Alibanies, f.

pl. zekere Oostindische ka.

toehen stoffen.

§ Alibi, m. Iet zijn op eens andere plaats;
Proueer an —, Zijn alibi bewijzen ,
Bewijzen , dat men tijdens hes plegen eener daad , enz. op een# andere
plaats was.
Alibiforain, gym. pop., Kale twievlugt, yr.
Alihile , adj. in de geneesk. , Voetend.
Alilioray , zie Maitre.

Alibou6er, m. zeker geslacht van plan-

ten, in do geneeskunde gebruikelijk.
Alica , m. soort van tarra 2 plant der ou.
den , misschien spelt.
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Alicate , f. soort van tang der email.
leurs, enz. zie A^égate.
Alichon, m. van een molenrad , Schoffel,
m. zie Aileron.
Aliconde, m. zekere boo»:.
Alidade , f. Graadboog , ass. * —, zeker
werktuig der g eweermakers.
Alides, m. pl . 4fstammelingen van Eili

Alinger , v, a. ongebr., Pan linnen voor*
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m, meere.

Alidre, m. soortnaam eenex slang.
Aliénable , adj. Vervreensdbaar.
Aliéná,Eion , f. kreryreemdi ng , Verkooping' vr.; fig. -- d'esprit, Krankzinnigheld, Verstandsverbijstering, vr.;
-- des sprits, T7erwijdering, Vorvreem-

ding (pan iemand), vr.

Aliéner , v., a. Vervreemden , flan eenen
anderen overdoen ; fig. — les affections,
les esprits , les coeurs , 4f keer , Haat
of Oneenigheid verwekken, De gemoe-

deren van elkander vervreemden; —1'es-

prit It q. q., Iemand van het verstand

berooven , Hem krankzinnig , zinne.
loos maken. * — (s') , V. pr. Zich ver svijderen , Zich afzonderen of afsclsei•

den.

Alignement, m. Regte lijn, Plaatsing
in Bene regte lijn , Afmeting naar
eens regie lijn , vr. * --, bij milit.,
als: Sir la droite, —, Regis, rigt U.
Aligner, V. a. In eene regie lijn plaatsen , Rigten. *—, bij jagers, Dekken ;
Le loop aligne la louve, De wolf dekt

de 1vol-vin.
Alignoir, m. Ijzeren beitel, waarmede
men dc leijeu uit de groeven breekt, m.
Alignole f. Groot vischnet (in Provence), o.

Alignone^, zie Alignoir.
Aliment, jm. Voedsel, o.bij regtsgel.,
Aliment*, p1. Onderhoud, o.
Al imentaire , adj. enkel in : Pension

Pensioen tot onderhoud , o. ; Provision

—

,

Kostgeld , o. s— , in de plantk., Dat
tot voedsel dient , Voedend. • —, in de
ontleedk. , als : Canaux alimentaires ,
Kanalen, waardoor her voedsel gaat,o.

freer s' .

Alimentation , f. n. we Toeding, vr,, Toe.

den, o.

.Alimenter, V. a. bij regtsgel., Voeden en
kleeden, Onderhouden; fig. Voeden,

Kweeken , dank'weeken.
Alimenteux, use, adj. bij geneesk., Vee dend,

Alimoche , m. s oort van kleinen gier.
Alimus , m. zekere Iieester.
Alinéa, m. Nieuwe regel, m. *—, adv. bij
het dicteren, Nieuwe regel!
Alinette, f. Bokkingspijl , m.

zien.

Alipède , m. Vogel met vleugels zoo als
de vleermuis. us.
Alipte, m. Persoon, die de kampvechters
met olie wreef, m.
Aliptérion , m. Zaal , waarin de kampvechters met olie werden gewreven, vr.
Aliquante, adj f. als: Partie —, Niet in
een grootex opgaand getal, o.
Aliquote , adj. f., als; Partie — , of *— s
f. In een gro-oter opgaand getal , o.
Alise, zie Alize.
Alisier, zie Alizier.
Asisme , m. , Alismie , 1. zekere plant.
Alismoïdes , f. pl. familie van planten.
Alison , f. fain, als : Madame --, Domme
Trijn, vr.
Alite, m. Gewijd hoen bij de Romeinen, o.
Alité , ée , adj. Bedlegerig.
Aliter, v. a. Het bed doen houden , Bedlegerig maken. * -- (s'), v. pr. Wegens
ziekte naar bed gaan.
Aliturgique, adj. van sommige dagen,
Waarop geene openbare godsdienstoefeningplaats heeft.
Alizari, m. Gedroogde meekrap , vr.
Alize , f. Sperwerbezie , vr.
Alizé , ée, adj. zeew. , als : Vents alizés,

Passaatwinden , m. meers'.

Alizier, m. Sperwerbezieboom , m.
Alkekenge , m. Jodenkers , vr.
Alkekengère, f. zekere vergiftige

plant

in Peru.

Alkermès , m. álkermes , o.
bij de Ira.
Allah, m, naam van God bij
bieren.
Allaite, f. bij jag. , Mammen der wolvin,
vr. meers'.
Aliaitement , m. Zogen , Voeden met de
moedermelk, o.
Allaiter, V. a. Zegen, Met de moedermelk
voeden.
Allanguir, V. a. bij BEAUMARCHAIS, Doen

kwijnen.
Allanite , f. zeker metaal.
Allant, te , adj. Die gaarne op de been

is, heen en weér gaat. *—, m. als:

Les allans et les venans , De gaande en

komende man.
Altante , m. geslacht van insecten.
Allantolde, f. Derde vlies om de vrucht
in de baarmoeder , o.
Allasie, m. zekere boom.
Allayer, zie Moyer.
Al!ebate , m. zekere vogel.
Allèchement, m. verond. , .lanloksel , o.
Allécher, V. a. 4anlokken.
, Laan,
Allée, f. Gang, Doorloop , in.

vr. ; Maltresse --, — du milieu , Middel-
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laan, vr.; — de tilleuls, Lindenlaan, vr.
* --, pl. Allées , in : Alées et venues
Heen- en weder reizen , Heen- en ;veér
loopen , o.
A1légateur,, m. Aanhaler (van plaat
-sen),r.
1légation, f. danhaling(uit Benen schrijver), vr. * --, Bijgebragt bewijs, o.,
4angevoerde stelling, vr.
Allége , f. zeker vaartuig , Ligeer , m.
zie ook : Souïége. * - w, Scheepskameel ,
Kameel , o. * — , in (Ie bouwk., Dunne.
gedeelte van eenen muur , o.
clllégeance, f. veroud. Verzachting , yr.
* --- , in Engeland , als : Seraient d -- ,
Eed van getrouwheid , o.
Allégeas, m. zekere Oostindische stoffen.
Allégement, m. Verligting , (ook fig.) vr.
Alléger, V. 2. Yerligten , Ligier maken;
fig. Verligten , :verzachten , Lenigen.
*—, scheepsw., Ligten. *—, als: — un
ch,jval , Een paard van voren vlugger
maken , dan van aclise , en.
Allégérir , V. a. , als : -- un cheval , Een
paard vlugger maken, zie Alléger.
A11égias, zie Allégeas.
Allégir, V. a. Ligte/ maken , Dunner
maken. * —, zie Allégérir.
Allegorie , f. Verbloemde taal , 4/lego
rie , vr. * — , allegorische voorstel
vr.
-ling,
A11¢gorique , adj. Verbloemd , 4llegorisch.
Allégoriquement, adv. I'erbloemd , dllegorisch.
Allégoriser, v a. In eenen verbloemden

dort/en, waar men staafijzer maakt,
dat Carillon genoemd wordt.
Alter, v. n. irr., Gaan; van hier: Loo.

zin uitleggen.

Allégoriseur, m. Die aan alles tenen ver
zin wil geven.

-bloemdn

Allégoriste, in. Die in het uitleggen van
Verbloemde plaatsen bedreven is.
Al!ègre , adj. veroud., Vrolijk, Lage/send.
Aliégrement, adv. veroud. , Vrolijk , Lag-

chend.
Allégresse, f. Vrolijkheid, Luidruchtige
vreugde , vr.
§ Allégretto, adv. in de toonk., Eenigzins vrolijk.

Allegro, ad e. in de toonk., Vrolijk. * —,
m. Allegro, o.
Alléguer, V. a. 4anhalen, 4anvoeren ,

Bijbrengen.

Alléluia, m. Halleluja, o. (Looft den
Heere 1)
Allemand, m. Duitse/ier , m. ; fig. Que.
reíle d' — , Nietige twist , Twist om
beuzelingen , Twist, zonder dat men
weet waarom , m.
Allernande , f. zekere dans , Allemande , vr.
Aitemanderies , f. pl. zekere kleine s me-
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pen , Zich bewegen , Reizen , Voortgaan, Paren, Zeilen, '.4.ijden, Drifven , Vloeijen ; -- voir q. q. , Iemand
gaan bezoeken ; -- aux opinions , aux
voix, De stemmen opnemen; Ce chemin
va à Arnhem, Deze weg gaat of ieids
naar Arnhem ; Cette clef ne . va pas It
la serrure , Deze sleutel gaat niet op
het slot; Le feu va, Het vuur brandt;
Le pouls va , De pols slaat; La digestion va bien , De spijsvertering gaat
goed; La fontaine va, De fontein
springt; --- par haut et par bas - , . Vats
onderen en van boven lozen, Overgeven
en afgaan; Cet ouvrage va, Dit werk
vordert ; Les ouvriers ne vont pas, De
werklieden vorderen niet; L'-arbre va
bien ; De boom groeit goed ; Ce vase va
an felt, Deze vaas kan het vuur ver
Cette étoffe va a la lessive,-dragen;
Deze stof kan gewasschen worden ; Ces
deux choses vont ensemble, Deze twee
zaken gaan zamen, d. i. loopets over
de zelfde schijven , leiden tot het zelfde doel; ook: Zij behooren bij elkanderen , d. i. worden niet gescheiden ,
worden zarwen verkocht; Ces deux gants
vont ensemble, Deze twee handscreenen behooren bij elkander , of .ten
minste passen bij elkanderen ;, Ces
deux tableaux vont ensemble, Deze twee
schilderijen passen bij elkander;, Cela
va par-dessus le marché, Dat 'wordt op
den koop toegegeven; Cette garniture
va biets à votre robe , Dat garneersel
staat of past goed bij -uw kleedje. : ;
yen hier : Cet habit va bien It volre
frère , Die rok staat of past uwen
broeder goed ; fig. Le commerce va,
De handel gaat goed, le levendig . ;
Cet homme eat bien malade , it n'ira pas
loin, Die man is zeer ziek, hij - zal
het niet lang meer maken ; Ce jeune
}omme ira loin dans les seiennes , Deze
jongeling zal het ver in de .weten•
schappen. brengen; — plus avant, Verder gaan , Verder doordringen , - croissant, Toenemen ; -- en serpentant,
Kronkelen , Eetsen kronkelenden loop
hebben. *-- . gevolgd van Bene on/ep. 'ov.,
Gaan, Zullen, Op het punt zijn,.Zich
gereed maken; Je vals me promener, .1k
ga wandelen. * --, als: Se laisser -- à,
Zich overgeven aan, . !rolgen; Sc ,laisour -- à la donleur, Zich aan de dreef
overgeven. *—, als: —. coptre,-heid
Tegen iets in gaan , varcn,,.. zwemmen,

ALLU

tOALLE
enz.; fig. -- contre la veloiité -de q q.,
Iemands 1( 1/ weerstreven. * —, als:
S'én ` --,, Heengaan , Weggaan , Zich
verwijderen, Vsrtrekken; 11 s'en est
allé comme it est vena, .-lij is vertrok
gegaan, ZOO als hij gekomen-kenof
is ; van hier : Le vin s'en va , De wijn
vtrdwijnt, lekt -weg ; La bouteille s'en
va, De wijn verdwijn: slit de f escli
fig. Le mal a'en va, De ongesteldheid
gaat over; L' habit s'en va, I)e rok
begint te verslijten ; Tout s'en est al]e en fume, fllles is in rook ve'vlogen; S'en — grand' erre, Spoedig ver
Verdwijnen. *—, als: Y —,-minder,
Er heen gaan; J'y vais, Ik ga er heen;
(AANM. hoor het fu:ur en eonditionnel
laat men y steeds weg , als : J'irai , Ik
Zal er heen ga a n;) van hier: fig.
Y—, , Tewerk gaan ; 11 faut "y -- douce.
inent, Gij moet daarbij zacht te werk
gaan. * —, in zekere kaartspelen , als:
J'y vals du jeu , Ik waag of zet (tegen
eenen speler) zoo veel, als er in den pot
staat ; .1'y vals de six florins, Ik waag
of zet zesgulden; Va tout, Ik zet al
her geld , dat ik voor mij heb; ze
ook : Va -tour. * —, V. imp. als : 11 y va
de votre honneur, etc. , Iet raakt
geldt uwe eer , enz. , Uwe eer, enz.
staat op het spel; zie ook Allons. *--,
scheepsw. , als : — is la sonde, Peilen
zie` verder Avant, Bouline, Dérive, etc.
* —, m. = Gaan, o.; L' — ee le venir,
Het gaan en komen , zie ook Pis- aller.
Alléser, zie Aléser.
Allésoir, zie Alésoir.
Allésure, zie Alésure.
Allen, m. in: Franc -allen , Vrij erfleen, o.
Allevure, F. zel ere Zwweed4che munt.
A1UUacé , ée , adj. Knoflookachtig; Odeur
alliacée, Knoflookreuk, m.
Alliage, m. Menging vr. , Mengsel (van
metalen), o.; fig. Bijmengsel , Bij.
voagsel , o.

Alliaire, f. zie Aliaire.
Alliance, F. 1ereenig`ing, 1'erbindtenis,
Zamenvoeging, vr. * --, Vereeniging,
Perwantscfiap door het huwelijk-, yr.
* — , Vereeniging, k'erbindtenis, vr.
Verbond , o. * _ Bruidsring , Trouwring, m.
`Allié, ni. Verwant of ilanverwant door
het huwelijk, m. * —, Bondgenoot,
Geallieerde , n:.
.Aliée, f. herwar: te of/2anverwante door het

huwelijk, vr.; Elie est mon alliée , Zij
is door list hrtzvelijk niet mij verwant.
Alliement , m. Knoop van het touw aan j
eerie kraan , m.

Allier, v. a. Zamenmengen , Zamensmelten, (Het eene metaal reset het andere)
vereenigen; fig. Vereenigen, Perbinden , Paren , Huwen ; — la raison à la
sagesse, Verstand met wijsheid paren;
-- les plaisirs avec les devoirs, De ver maken reset' de pligten versenigen. * —
(s'), v. pr. Zicsa verbinden (met eene
familie door het huwelijk), Huwen,

Trouwen (in, Is). *_—, Een verband
zangen sluiten; fib. Zich vereenigen,
Zich paren

Allier, m. Patrijsnet, Wachtelnet, o.
Alligator , M. Ome, ikaansche krokodil , m.
Allingue, f. zekere paal in eens rivier.
Allionie, f. geslacht van planten.

Ailioth, m. ster in den staart van den
prooten beer.
All;tération, f. zekere gelijkluidendheid
der woorden, alliteratie, vr.
Allivrement, m. Overbrenging op het
kadaster , o.
Allobroge, m fig. fam. Lomperd, f,'legel ,

Iluf`el, m.; C'esc on franc —, 111j is
een regte lomperd. Allocation, f. Goedkeuring van een' post

in eene rekeni;sg, yr.
Allocution , f. Manspraak (aan een leger),
yr, * — , Munt, op welker keerzijde
een veldheer is afgebeeld, die het le..
gier aanspreekt , vr.
Allodial, le , adj. Onleenroerig , Vrij van

alle leenregten , lillodiaal.
Allodialité , f. Onleenroerigheid, Vrij-

I- rid van leenregten , vr.
Allonyme , adj. Onder een verdichten
naam ; Un ouvrage --, Een werk onder

een' verdichten naam uitgegeven, o.
Allophylle , m. zekere boom op Ceilon.
Allons, interj. Wel aan!, Kom aan!

Allotripohagie , f. zie Pica.
Allouable, . adj. Goed te keuren, Goed te

doen , zie Allouer.

Allouer, V. a. Goedkeuren (posten van

eetas rekening), Goeddoen.
A lluchon-, m. Tand (aan een rad, enz.), no.
Alluder, V. a. bij DIDEROT, Toespelen,

Zinspelen.
Allure , f. zie Flambart, in de i. hereek,
Allumé , ée , adj. fig. als : Un visage on
teint — , _Een gloeijend gezigt , o.
Allumelle, f. Eerste kolenbrandersoven, m.
Allumer, V. a. 4ansteken , Ontstelen ;
van hier : -- du feit , loser aanleggen

of aanmaken ; -- Ie feu, Het vuur aan
aanmaken ; orek : -.Jlet vuur op--stekn,
stoken of aanstoken , beter d<een bran •
den ; fig. Ontsteken , Opwekken , Doers

ontvlammen; van hier: -- les humeurs,
De vochten in eens te herige beweging
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brengen ; -- les esprits, De lcvensgeesten te sterk bewegen. *— (s'), v. pr.
4angaan , .branden , Beginnen te branden , In brand geraken.
Allumette , f. Zwavels :o%, m.
Ailumeur, m. Aansteker , m. ; -- de réverbères, Lanraarnps{eker, Lantaarn -

Alomancie,f. W warzegging uit liet zont,vr.
Alonge, f. Verlengstuk , Insteekblad, o.;
Mestre one --- a, Iets verlengen, Lan-

vuiler , Lantarnaanste^'er , m.
Allure, f. Gang, m. ; fig. Gang, ni.;
Allures , Gangen , Geheime gangen , m.
meerv.
Allusion, f. Zinspeling, Toespeling, vr.
Alluvion , f. danspoeling , Aanslijking ,
vr. , zie Attérissemenr.
Alinadie, f. Canoe (up de kust van Gui.

Met een lang kezigt staan.
Alonger V. a Verlengen , Langer maken;
ook : Uitrekken , Uitstrekken ; fig. — nu
coup d' épée , Lenen stoot doen; fig.
— Ie parcheinin , Een p' tees rekken
verlengen ; — la cuurroie , zie Cour roie. * —, in de ziidefabr. , als : L'ouvrier
alonze , De werkman maakt de figuren
te lang. * --- (s') , v. pr. Langer avorden; ook: Zich uitrekken.
Alongeresse , f. Vlierrups , vr.
Alopecie, f. Ziekte , -vaarbij het haar
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uitvalt, vr.
Alors , adv. van het verledene, Toen;
*—,
van
de toeD' —, Toenmalig.
komst , Dan ; spr. w. , Comme --- , Dan

flea), vr.

Almagesce , m. Perzatneling (van sterre -

kundige en meetkundige 'waarnemin•
gen), vr.
Almanach , m. dlinanak, m.; fig. iron.
Faire on Composer des almanaclrs, Zich

titet ijdele voorspellingen bezig houden ; ook: Kasteelen in de lucht bouwen;
Faiseur d'almana^hs , Een profeet , die
brood eet ; spr. W. Une autre foil ie
prendrai de ses almanachs, Zijne voor

spelling is uitgekomen
Almancline, zie i11a-}ac^dirie.
Almanderies, zie Aliema»deries.
Almargen, in. soort van koraal.
Almée, f. Danseres en inproviserende

zangeres in Indië , vr.
Almélanchier, zie Ainélanchier.
§ Almnicantarar, zie Almucantarat.
Almoude, f. zekere oliemaat in Portugal.
§ Almnucantarac, m. Hoogtecirkel , m.
Alrnude , zie Al.moude.
§ Almugie , f. zekere stand der sterren,

wanneer zij
zijn.

i2o

graden van elkander

Aloés, m. .11aëboom, in. *—, plant,

4loë, vr.
.Aloetique , adj. Taman aloë, vr.
Aloges , m pl. dweepers , welke ontkenden
dat Christus het eeuwige woord was.

Alogie , f. w. gebr. Ongerijmdheid, Zou -
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ger maken.

Al nngernent, m, I7erlenging, vr.
Aloongé , ée , adi. Verlengd ; fam. Avoir
le 'isa^, e --,

Een lang Bezigt hebben

zal men zien.

Alose, f. Elft, vr.
Alosier, m. l„lftnet , o.
Alouate , rn. geslacht van apen.
Alouche, Al )uchier,, m. 17irte sperwer.

bezieboom , m.
Alouchi, m. zekere welriekende gom.
Alouette , f. Leeuwerik , Leeu wri k , m.;
— huppée, zie Cochevis; spr. w. Si le
eiel tombait, it y aurait bien des alouettes
de prises, els de hemel valt, zijn wij
allen dood ; I1 attend que les alouettes
lui totnhenc toutes rdties , Hij verwacht,

dat hem de gebraden duiven in den
mond zullen vliegen.
Alourdir, V. a. fain. enkel gebr. in he.t
p. p. , al , : A vair alourdi , Bedwelmd
hebben; .litre alourdi, Bedweld zijn.
Alouvi , ie , adj . fam. W. gebr. , Uitgehon-

gerd, Zeer hongerig
Aloyage, f Mengen der netalen, o.
Al>>yau, m. Harst , its. of Ruggestuk van
een mand , o.

telooze taal , vr.
Alogiens, zie Aloges.

Aloyer, V. a. .biet gehalte geven , Men-

Alogne, zie Bouée.
Alogotrophie , f. Onsseregelde voeding, vr.

Alpaga, M. zeker. dier in Peru, vaii
ate//es wol oren touwen , zakken en stof

'* —, Kromgroeijing der beenderen in
de Enge/ode ziekte, vr.
Aloi , ni. Mengsel , Al')oi , o. * ---, 1. ezenli j ke waarde , vr. , Gehalte , o.

ten.
Alpagattes , m. p1. in Peru, Schoenen

Etre de ion —, dean een goed gehalte

.Alpagne , re. soort van lama, met kort.

zijn , lice ver eischte gehalte hebben ;
fig. iloedanigheid , Kwaliteit , vr.

-- , wol van hetzelve.
hoc tcra.
Alpcs , f. pl. 4/pen , vr. meere.
Alpestre , adj. n. vs., Ellpisch, Tot do
alpen behoorend'e.
Alpha, na. Alpha , vr, ; fig. L' -- et. I'o•

4lnoi , 0.

Aloide, f. ffraterruiterkruid, Waterbitter s o.

gen.
maakt, die den zelfden naam voc -fen -

van alpaga gemaakt , m. meerv.
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méga, Do alpha en de omega, Het begin en het einde.
Alphabet, M. filphabet, o., Letterlijst,
vr. * --, 4heboek , o. ; fig. On est encore a 1' --, Men leert nog de aller.
eerste gronden ; I1 faut Ie renvoyer à
1' — , Hij verstaat er niets van. * —,
bij gray. en boekb. , Letterstift, m.
*_, bij boekverk en boekdrukk. s fdlphabet (23 vet), oAlphabétique , adj. tllphabethisch.

Aipl;énix, zie hlphoenix.
,Alphanet, m., Alphanetce, f. , Alphanesse, f.,
Tunisiaansche valk, m.
Alphées, m. pl. geslacht van schelpdieren.
Alphinée , f. zekere plant.
.Alphitomancie , zie Aleuromancie.
.Alphoenix, zie Alfénic.
.Alphonsin, zie Alfonsin.
.Alphonsines , adj. f. p1. in : Tables -,
Sterrekundige tafelen van Alphonsus,
koning van Oastilië, vr. meerv.
Alphos, m. zekere ziekte , waarbij de
huid zich kenmerkt door eene groote

witheid.
.Alpine , adj. f van planten , Op hooge
bergen groeijende.
.Alpinies , f. pl. geslacht van planten.
.,.lpiste , m. geslacht van planten.
Alque . zie Pingouin.
Alquier, m. eene Portugesche maat, waarvan 213 een 4msterdamsch last uit
maat voor vloeistofen. -maken.*—,
Alquifoux , m. Looderts , m.
Alrunes, m. pl. zekere afgodsbeeldjes der
ouden.
Alsebran, m. soort van purgeermiddel.
* _ , zekere plant.
Alsine , zie Morgeline.
Alsodée, f. zekere bloem.
.Alstone , m. zekere heester.
Alstroémerie , f. zekere fraatje lelie in
Peru.

Alce , zie Halte.
Altée, f. Witte maluwe , vr., Althea.
wortel , m. , zie Guicnauve et netmie.
Altérable , adj. Veranderbaar.
Altérant , te , adj. Dorst veroorzakend.
* --, in de geneesk. , Dat eene verana
dering te weeg brengt.
Altératif, ive , adj. in de scheik. , Dat
eene verandering te weeg brengt.
* -- , M. Hergene eene verandering te
weeg brengt, o.
Altéracion , f. Verandering, vr. ; fig. Ver
vr.; ook: Aandoening, Bewe--anderig,
ging, Ontroering,Gemoedsbeweging,vr.;
.— dans l'aniitié, Verkoeling der vriendschap, vr. *-- , in de geneesk., Ver er-gering , Vers /immering, vr. ; ook:
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-Bederf, 0. * —, yan munten, Pervalsching, yr. bij tuint,, Vesmindering van de werking der sappen, vr.
*--, Dorst, Hevige dorst, m.
Altercas , m. burl. , zie Altercation.
Altercation , f. Kibbelarij , Oneenigheid ,
vr. , Woorden , o. meerv.
Altéré , ée , adj. Ontsteld , Bewogen , dan gedaan; fig. — de sang, Bloeddorstig.
Altérer, V. a. Veranderen , hermengen ;
fig. Veranderen. * —, Veranderen ten
kwade, Verergeren, Doen verslimmeren , Lerwoesten. * — , van munten,
Vervalschen. *_, Hevigen dorst ver
Veranderen.-orzaken.*—(s'),vp
,

Alternante, f. eene plant.
Alternat, m. Vrijheid om te mogen af-

wisselen, Elfwisseling, vr.
Alternatif, ive , adj. Afwisselend; van

hier: Un emploi —, Une charge alternative, Een rondgaand ambt , o. ; Proposition alternative , Wisselstelling , vr.
Alternation, f. Onderlinge af'7visseling of
verplaatsing, vr.
Alternative , f Verwisseling , Aftt isse.
ling, Omwisseling , vr. *--, Keus, vr.;
fig. Meeijelijke omstandigheid, (wifar.
in uien tusschen twee even gevaarlijk
schijnende dingen kiezen moet), vr.
Alternativement, adv. Beurtelings, Beurt
om beurt.
Alterne , aclj. als : Fenilles alternes, Af
bladeren, o. meerv; Angles-wiselnd
alternes , l'Visselhoeken , m. meere.
Alterner,

V. C.

(In eenen post) elkanderen

vervangen, Met elkanderen afwisselen.
* - , in den landb., Om her andere jaar
met koren en heestevoeder zaaijen.
* — , V. a. -- inn champ , Om het andere
jaar op eenen akker koren en beeste.
voeder verbouwen.
Alterquer, V. a. Twisten over.
Altesse, f. titel , hoogheid, Doorluch.
tigheid ,. vr.
Althaea , Althéa , zie Altée.
Aithérie , f. geslacht van planten.
Altier , ère , adj. Trotsch , Ileerschzuchtig,
Hoogmoedig.
Altinmètre , m. hoogtemeter, m.
Altimétrie , f. Hoogtemeting, vr;
Altingat, m. in de aleh., zie Vert.de -gris.
Altise , 1. zeker insect , zie ;auteur.
9 Alto, ni. zekere viool , lilt , vr.
§ Alto•Basso, m. zeker snaartuig, dat
met stokjes geslagen wordt.
Alucites, m. pl. zekere rupsen.
Aluco, in. soort van uil.
Alude , f. Geversvd leer om boeken , o.
Aludel, m. Sublimeerpot , m.
Aluine , f. zie Armoise maritime,

ALUM
Alume; f. Klein hout, om het smidsvuur
aan te steken, o.
A'umelle, f. Schraapmes, o.
Alumine , f. .d/uinaarde , vr.
Alumineux, use , adj. .41 ui nachtig , A.
l oin ...
Aluminifère , adj. 41uinbevattend.
Aluminite, f. Zuivere aluinaarde , vr.
Alun , m. 4/zijn , na. ; Eau d' —, Alum-

'water , o.
Alunage , m. Het halen door aluinwater.
Aluner, v. a. Door aluinivater halen.
Alunier, m. dluin4 oker, 4luinrnaker, m.
Aluniére , f. dlui nkokeri j , ,41uinmaica.
rij , vr.
Alunes, m. pl. geslacht van insecten.
Aluyne, zie Aluine.
Alvarde, m. zekere plant, van 'welker
bladen men in Spanje schoenen maakt.
Alvéolaire , adj. Tot de tand/tas behoo.
rende.
Alvéole , m. Tandkas, vr. * —, Cel (in
eene honigraat), vr. *—, Holligheid ,
vr., Huisje, Vakje, o.
Alvéolé , ée , adj. Celvormig.
Alvéolithe , M. geslacht van Polypiers.
Alvéolo-labial, adj. m. , als : Muscle —
zie Buecinateur.
Alvie, m. naam; van zekeren pijnboom.
Alvier, zie Carpier.
Alvin, ne, adj. Tot den onderbuik be.
hoorende; Evacuations alvines, ander.
bui ksontlastingen, vr. meere.
Alvinier, zie Alevinier.
Alyde , f. geslacht van insecten.
Alypon, m. zekere plant.
Alyselminthe, m. geslacht van ingewandswormen.
A1ysie, f. geslacht van insecten.
Alysmon , m. 4ngst , m.
Alyson, m. geslacht van insecten.
Alysse, f. geslacht van planten; — de
montagne, zie Alysson.
Alysson , m. berg-alysse , vr.
.Alytarchie , f. »aardigheid van Alytar.
que , vr.
Alytarque, m. zekere overheid bij de
spelen der ouden.
Ama'ilité , f. lseminnelijkheid, Yriende.
lijkheid , v!'.
Aiadéiste , m. zekere Augustijner mnonni k.
Amadis, m. als : Manche en —, Zjaauwsluitende mouw, vr.
Amadote, f. soort van peer.
Amadou, m. Zwvain , (om de pijp, enz.
aan te steken ,) vr.
Amadouement, m. w. gebr. , T7leijerij, yr.
Amadouer, V. a. fam. [Zie/jeu, Flikflooi.
jen, honig om den mond strijken.
Aunadoueur,, m. Zwamb Brei der , m.

AMAR
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Amadouri , in. soort van katoen.
Amadoutier, m. Zwam , waarvan men pij..
penzwam bereidt, vr.
Amaigrir, V. a. Vermageren, Mager maken , Doen vermageren. * — (s') , v. pr.
bij beeldh. , Inkrimpen. * — v. n. Ver
worden.
-magern,Jil
Amaigrissement, f. Vermagering, vr.
Amaillades, zie Amairades.
Amairades , f. pl. Schakelnet , o.
Amalgation , f. lilengi ng van metaal mee
kwikzilver, vr., Arosalgama, o.
Amaigame , m. zie Arnalgamation.
Amalgamer, V. a. ( Metaal met kwik•
zilver) mengen, .malganaeren ; fig.
Naauwkeurig vereenigen. * —
V. pr. Door vermenging tot een deeg
worden.
Arran, m., Amanblurée, Amangluée, f.
zekere katoenen stof uit de Levant.
Amande, f. dlanandel, m.; Emulsion d'am andes dances, zie Amandé; Coque
d'une -- , fltnandelschil , vr.; Huile d'amandes douces , A ►nandelolie , vr.;
Lait d'amandes, flmandelwelk, o.; Pate
d'amandes , Amandeldeeg , Amandel.
meel, o. ; Tourte d'amandes, Amandel taart , vr.; Amandes lissées , Tamer.
suikerde amandelen , m. meere.; Arrandes it la praline , Gebrande amandeles:_,
m. meerv. * —, Pit, Kern, vor.; - de
cerise , Kersenpit, vr.; -- de prune
Pruimenpit , vr. ; -- d'abricot, ,,,Abrikoospit , vr. * —, bij zwaard.v., Knop
aan een degengevest , m. * —, in de
gedaante van Benen amandel geslepen
stuk kristal.
Amandé , m. amandelmelk , yr., ?man.
de/drank, m.
Amandier , na. Amandelboom, m.
Amandier-pêcher, m. zeker soort van perzikboom.
Ámandouri , zie Amadouri.
Amanite, f. soort van paddestoel.
Amanoyer, m. zekere boom.
Amant, mt. Minnaar, m.; Les amans, De
gelieven , m. meere.
filmante, f. Minnares, vr.
Amaranthacées, zie Amaranthoïdes.
Amaranthe , f. flmarant , vr. *—, adj,.
Amarantkleurig.
Amaranthine, f. soort van anemoon.
Amaranthoïdes, f. pl familie van planten
Amariner, V. a. (Een genomen schip) met
nieuw bootsvolk voorzien.
Amarque, f. zie Balise on Bouée.
Amarrage, ni. scheepsw. , Vastmaken met
een touw , o.
Amarre , f. Scheepstouw, o. , Kabel , in.;
Ce vaisseau a toutes ses amarres dehors,

AMMU
Dit schip heeft al zijne ankers uiige .
worpen.

Amarrer, V. a. scheepsw., let een touw
vastmaken, aanleggen; — a quaff , Digs
bij den wal gaan liggen ,
Amarres, f. pl. fl'indeoomen, m. meerv.
Haspel , m.
Amaryllis, f. Amaryllis, vr, *—, naam
eens d-tgvlinders.
Amas, m. Hoon . Stapel , m.
Amasoi^ie, f. eene plant.
Amasser, v. a. Verzamelen, Bijeen brengen , Zamenbrengen , Ophoopen ; f g.
Verzamelen , 1/ergaderen , Opdoen.
*— (s'), v. pr. Zich verzamelen

,

Za.

menvloeijen, Zatmenkomen , Zich op.
hoopen. * —, V. n. Geld of Schatten

vergaderen.
Amassette , f. Tempermes , o.
Amassi , m. zekere boom.
Amate, f. geslacht van insecten.
Amatelotter, V. a. (Matrozen) twee aan
twee zarnenvoegen , om elkanderen te
verpoozen.

Ambiant, te, adj. Omgevend , Omrin-

gend.
Atnbidextre, adj. Die regtsch en lies/itch
os.

Anibiégne , adj. f. Twee lammeren ter ee•
ner drags voortbrengend.
Amhigene, adj. in de wisk. , als: Hyperbole —, zeke ► e hype'bool.
Ambigu , ui , adj. Dubbelzinnig. ` --

m. Maaltijd , waarbij het vleesch en
de vruchten te gelijk worden opge
fig. Mengsel, o.
-discht,m.;
Ahiguïté, f. Dubbelzinnigheid , vr.
Abigument , adv. Dubbelzinnig.
Ambir, m. zekere visch.
Ambité, f. Weekheid van liet glas uit ge

aan zand, yr.

-brek

Ambitieuse, f. Eerzuchtige vrouw, yr.
of meisje , o.
Ambitieux, use, adi. Eerzuchtig, Eerg i erig, Heerschzuchtig,. fig. Un style —,

11l te gezochte stijl , Gemaakte stijl ,
m. * — , m. Eerzuchtig man , Eerzuchtige , m.

Amateur , m. Liefhebber , Minnaar ,
j"riend , m..; — de fleurs, Een liefhebber van bloemen , vr. * —, adj. m. Die

Ambition, f. Eerzucht, Eergierigheid,

Amathie, f. geslacht van Polypiers.
Amadir, V. a. van mesa/en, Mat maken.
Amatote , m. geslacht van lvormen.
Amatrice, f. Liefhebster, Vriendin, yr.
Amaurore, f. zie Goutte sereine.
Amaxitis , zie Dactylis.
Amazone , f. Amazone , vr.
Ambact, m. Regtsgebied , .4mbacht ; e.
Ambages, f. pl. Omhaal van woorden,
m. pl.; ook : Verwarde redeneringen,
yr. meerv.
Ambalam , m. zekere boom.
Kruiwagen, waarop de
- ,Ambalard, m.
papiermakers de stof vervoeren , we
Ambare , m. zekere boom.
Ambarvales , f. pl. Feesten ter eere van
Ceres , om eenen overv=oedigen oogst af
ie smee ken , o. meerv.
Ambassade, f. Gezantschap, o.; Envoyer
en —, 41s gezant zenden; fig. fam.
Boodschap , vr.
Ambassadeur, m. Gezant, m.; fig. fam.
Bode, m.
,Ambassadrice, f. Vrouw van eenen gezant,
vr.; fig. fam. Bode, Bodin, ir.
Ambe, m'. 4mbe , vr. (twee te gelijk uit.
komende nominers in eene loterij.) *—,
in het lotto , .flrrbe, vr.
Ambelanier, m. zekere boom.
.imbesas, zie Beset.
Ambi, m. zeker heelkundig werktuig.
Ambia, m. soort van jodenlfjin.

Amble, in. Telgang , Tel, Pasgang , m.,
Te/gaan, 0.. Cheval qui va 1' —, Tel,

bemint, liefhebberij heeft.

Heerschzuche, vr.
Ambitionner, V. a. Streven naar, Din.

gen naar , Vurig wenschen.
vr., Telganger, m.
Ambleur , adj m. in : Cerf --, Hert , dat

in den loop met de achterste pooten vorder reit kt , dan met de voorste , o.
Amblygone , zie Obtusangle.
AmblSode, f . soort vals was.
Amblyopie , f. Verzwakking en verdcn.
kering des gezigts , vr.
Ambon , m. Galerij in eene kerk , vr.,
Zangkoor, o. *—, Kraakbeenige rand
om de beenholte, m. *—, scheepsw.,
Eikenhouten gangboorden, o. meere.
* — , zekere boom.
Ambouchoir, zie Embouchoir.
Amboutir, V. a. (Metaal) stampen , Hol
maken.
Amboutissoir M. Goudsmidswerktuig , ons

hol te maken, o.
Ambouton , m. zeker kruid.
Ambracan, m. zekere zeevisch.
Ambranloire, f. aan cone;; ploeg, Houten
pin, vr.
Ambre , m. ember, Barnsteen, m.; D'--,
Barnsteenen ; — gris , dmbergrsjs, o.
Ambré , ée, adj. Amberkleurig.
Ambréade, f. 1alsehe Barnsteen, m.
Ambrer, v. a. Eenen ambergeur geven..
Ambrée , f. soort van slak.
Ambresin, ne, adj. Barnsteenen.

Ambretce , f. tdmberbloem , jr. ; Poire
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d' --, .dmberpeer, vr, *_•, Zaad der
amberbloem , o.
Ambrivade, m. Indische Cytice.
Ambroisie , f. zekere plant.

Amelanchier, m. soort van Alisier.
Améléon , adj. m. , als : Cidre - , zekere
Nornsandische appeldrank.
Amelette, f. vuig. zie Omelette.
Améli , m. zekere heester.
Amélie, f zeker insect.
Amélioration, f. Verbetering, vr. *--, in
de scheik., Verhefing eens metaal$ tot
grootere volmaaktheid, vr.
Améliorer, V. a. Verbeteren.
Améliorissement, m. zie Amélioration.
A mel le , f. geslacht van planten.
Amellié , zie Amandier.
Amellote, zie Amolette.
Het zij zoo!
§ Amen , adv. Eimen
Amenage , m. Vervoer , o. * - Moer , o.
* - , Voerloon , o. en m.
Aménagement, m. Het verkoopen van hout.
Aménager , V. a. ( flout) uit een bosch
verknopen , hetzij om te branden als

Ambrome , zie Abro ne.
Ambrosiaque , adj. Lenen ambergeur ver.

spreidend.
Ambrosie, f. Ambrosia, vr., 4, bro.
zijn, o.
Ambrosien , adj. m., als: Chant -, Zang
van d mbrosi us , m.
Ambrosinie, f. zekere plant.
Ambubage, m. zekere fluit bij de Sy.
riërs.
Ambulacre, m. Vlies, waarvan de zoóphyten zich bedienen om te gaan, o.
Ambulance , f. Veldhospitaal , o., 4mbulance , yr.
Ambulant, te, adj. Reizend , Omzwervend;
Commis --, Rijdende commies, m ;
H8pital —. zie Ambulance; Comédiens
amhulans , Reizende tooneekgelers ; MYIener one • in ambulante , Een zwervend
leven leiden , Bijna nimmer te huis zijn.
A mbulatoire , adj. bij regtsgel. , zie Am.
bulent.
Ambulie, f. zekere plant.
Ambulon, zie Cirier.
An burbales , Ambur - biales, f. p1. Feest te

Rome, waarbij men in processie bui
om de stad heentrok , o.
-ten
Ame, f. Ziel , vr. , Leven , o.; Elle a
fame sur les lévres, Zij heeft den dood
op de lippen ; - sensitive , Levensbeg insel , o., of: Ziel der dieren, vr. ; —
végétative , Levensbeginsel der planten,
o. * -, Ziel , vr. , Mensch , m. ; II n'y
a ome qui vive dans la maison , Er is
geene levende ziel in huis ; fig. hetgene leven , kracht , enz. aan iets geeft,
Ziel, Zenuw, vr., Leven, o., Levendigheid , vr. , Vuur , o ; La bonne foi
est 1' - du commerce , De goede trouw
is de ziel van den handel; Chanter
avec -, Met gevoel zingen. *-, in een
devies, Woorden, o. meere. * -, Man
verscheidene dingen, Binnenste , o.,
Ziel, vr. ; L' - dun canon , De ziel van
eer, kanon , vr. ; L' - d'un fagot, Het
kleine hout binnen in eenen takkebos;
.- d'un cordage, Binnenste van een touw,
o.; - dune role de tabae, Binnenste van
Bene vol tabak; -- de la fusee, Holle
ruimte in een' vuurpijl yr.
Amé . éa , adj. in den kanselarijst.. Be.
-mind, Lief; Nos amés et féaux, Onze
lieve en getrouwe.
Améiva , m. zekere soort van hagedis.
melanche , f. Vrucht yaps den Amelan.
chier , yr.

!,

anderzins.
Amendable , adj. Voor verbetering vat.
baar , Verbeterli jk. * —, bij regtsgel. ,

Strafbaar (met eens geldboete).
Amende, f. Geldboete , vr.; fig. - honorable , Openlijke en onroerende schuld

vr.

-bekntis,

Amendement , m. Verbetering , yr • * -,

Verbetering of Wij ziging van een voor
vr. , .mendeinent , o. * --, Be--stel,
mesting, JYlesting , vr.
Amender , V. a. Verbeteren. * -- (e') , v.
pr. Beter worden, Verbeteren. *-, v. n.
van een' zieke , Beteren ; fig. Goedkooper worden.
Amener , V. a. Brengen , 4anbrengen ,
Aanvoeren , Toevoeren ; fig. - q q. à
une opinion , Iemand een gevoelen doen
omhelzen, Hen; daartoe bewegen, Hem
hetzelve doen aannemen; - une mode,
etc. , Eens mode , enz. in'v,e ren , in
zwang brengen; - bien une allusion,
Een e zinspeling goed te pas brengen.
*_, in het dobbelsp., Werpen , Smijten , Gooijen. * -, zeew. , Neerlaten,
Vederlaten, Inhalen, Strijken, Laten
vallen ; - Ie pavillen , De vlag strij ken. * -, als : - un vaisseau , Een
schip naderen. * --, v. n. De vlag strijken; van hier: Zich overgeven.
Améniré, f. Liefelijkheid, Bevalligheid,
Aangenuarnheid, vr.
Aménorrhée, f. Ophouding of Opstopping
der maandstonden , yr.
Amentacées , f. pl. Familie van planten.
Amenthes, in. in de Egypt. godsel., Plaats
die geeft en ontvangt, vr.
,

Amenuiser, V. a. Dunner of Ligter makan, df'schaven.
Amer , ere , adj. Bitter ; van hier : 4vo.ir

L6 AMER

A,M1 O

la boache amère, Lenen bitteren smaak
in den mond hebben; Cela rend la bou•
the amère, Dat laat eenen bitteren

Amiantacé, ée, adj. Naar- asbest gelijkende.
Amiante , m. dsbest , m.:, Steenvlas, o.
Amiantoïcle, M. Steenschimmel , M.

smaak na • fig. Bitter , Smartelijk ,
Treurig ; Rendre la vie amère a q. q.,
Iemand het leven -- maken. * —, m.
Bitter , o ; Prendre des amers , Af
kooksel van bittere kruiden gebrui.
,ken. * — , Gal (inzend. van vis -

Amical, le , adj. (ongebr. in het m. pl.)
Vriendschappelijk.
Amicalement , adv. Vriendschappelijk.
Amict , m. Wit linnen hoofd- of schou
der deksel der priesters bij de mis, o.
Amidon , m. Zetmeel, o. *—, Stijfsel , o.
.Am idonier , m. Sti j fsel makers , m.
Amidonnerie, vr. Srijfselfabrijk, vr.
Arnie, vr. Vriendin , vr. ; fain. WI' amie,
Mijne vriendin , * —, zekere zeevisch.
Amiestes , f. pl. soort van katoen.
Amiestes, f. pl. soort van katoenen.
Amigdalite , f. zekere steen.
Amignarder, v. a. w. gebr. , Troetelen.
Amignoter, V. a. pop. Liefkozen , Troete.

P-étrels puffins.

A -mi -la , m.. in de toonk., .1, La , vr.
Amilacé , ée , adj. Stijfselachtig
f'selachtig , zie Amy lacé.
Amincir,, V. a. Dunner maken, elfscha.

i

sechen), vr.
Amèrement, adv fig. Bitter, *—, Scherp.
Amérimnon, m. geslacht van planten.
Amers , m. pl. zeew. 9 Bakens op de kust,
o. meerv.
Amertume, f. Bittere smaak, m., Bitterheid , vr. , fig. Bitterheid , Smart ,
Kwelling , vr.; ook : Scherpheid , vr.
Ames damnées , f. pl. naam , welken de
.Europeérs in de Levant geven aan de
Amestrer, v. a. Bene zekere bereiding

aan de te verwen stoffen geven.
Amethysre , f. Amethist , m.
Amethystée, f, zekere fraaije bloem.
Amets, zie Amers.
Ameublement, m. Huisraad, 2meublement , o.

Aneubler, V. a. ongebr. , zie Meubler.
Ameublir, V. a. bij regtsgel. , In roerende
goederen veranderen. *--, in den land-

b., Los maken, Omwerken , Omspitten.
Ameublissement, m. Verandering in roe-

rende goederen , yr. *—, Losmaking,
Omwerking , Omsp i tti ng , vr.
Ameuloner, V. a. Aan hoopen (zie MeuIe) zetten , Opperen.
Ameutement , m. w. gebr. , Koppeling der
jagthonden, vr.; fig. Opruijing van
het volk , vr.
Ameuter,, v. a. (,jagthonden) koppelen ;
fig. Ophitsen, Opruijen.
Amfigouri, f. zie An:phigouri.
Ami, m. T/riend, m.; — de table, Tafelvriend , m. ; — de la maison, kluis.
vriend, m. *—, bij koopt. , Vriend,
. Correspondent, . *—, Vriend, Be.
minnaar, Liefhebber, m. *—, ie, adj.
Genegen, Gunstig; van hier: Des cou•
leurs amies , Kleuren, die aangenaam
ineen vloeijen , vr.
Amiable , adj. Minzaam . Vriendelijk;
van hier : --• compositeur, Bemidde.
.laar , • hij , die een geschil in der
minne bijlegt, m.; Nombres am.iables,
zekere getallen; A 1' —, adv. In der
tni;nfse ; slider un dsfférend à 1' —, Een
geschil in der nsinne bijleggen ; Vente
h 1' — , Onderhandsche verkoop , m.
Ami ablernent , adv. Minzaam , PIri ende.

lijk.

len.

ven.
Amincissement, m. Het dunner maken,

/lfschaven, o.
Amineur, m. Zoutmeter, m.
Amiral, m. Admiraal, m. * —, t4dmi •

raalschip, o.
Amirale , f. .4dmiraalsvrouw , vr. * --,

Sloep van het admiraalschip, 4dmiraalssloep , vr.
Amirante , m. in Spanje , Admiraal , m.
Amirauté, f. 4dmiraalschap, o„ 4dmiraalspost, m. *—, Admiraliteit, vr.
Amiré•joannet, m. zekere perenboom. *-,
deszelfs vrucht.
Amissihilité , f, w. gebr., Verliesbaar.
heid , vr.
Amissible , adj. Verliesbaar.
Amitié , f. Vriendschap , vr. ; Prendre q.
. q. en —, Vriendschap voor iemand opvatten ; Par -^- , liar , bonne — , Uit
vriendschap ; Faites.moi 1' -- de, Doe
mij het genoegen , Bewijs mij de
vriendschap ; Faire — on des amitiés a
q. q., Iemand vriendelijk voorkomen ,
Lima beleefdheden bewijzen. *—, bij
schild., als : — des couleurs , Verwant schap der kleuren, vr. *—, in den han
als : Ce blé a de 1' — , Dit koren-del,
toont bij het aanvoelen van eene goe-

de hoedanigheid te zijn.
Amman , m. in Zwitsers. , .elmrnan , m.
Ammane, f. geslacht van planten.
Ammeistre, m. voorheen zeker overheids-

persoon te Srraatsburg.
Ammi, m. geslacht van planten.
Ammite , m. zekere .versteeni ng.
Ammobate , m. zekere slang.
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Amobates, m. pl. geslacht van insecten.
Ammoehosie , f. Uitdrooging van het men-

Amollissement, m. Weekwording , ar.;
fig. Verslapping, Verz 4Fakking, vr.
Amome , m. zekere boomvrucht.
Amomée, f. zie Drymmirrrhizées.
Amomi , m. jamaïcasche peper, yr.

schelijke ligchaam , door het in het
warme oeverzand te begraven, vr.
Ammochryse , f. Goudzand om te strooi jen , o.
Ammodyte, m. Smelt, vr. *—, zekere adder.
Amnon, m. enkel in : Corne d' —, .flyri^

monshoren 1 m.
Atnmonéennes, adj. f. pl. als: Lettres —,
Geheime letteren der Egyptische priesters , vr. meerv.
Ammonia, zie Ammonie.
Amonia.c , aque, adj. als : Sel —, nu : 1VTuriate d' —, elmwoniaczout , Sal-arnoni ac , o. ; Gomme amoniaque , Ammoniac
gorn , vr.
Amoniacal, le, adj. thmmoniaraardig.
Ammoniacé, ée, adj. dmmoniac bevat
-tend.
Ammoniaque, f. derde soort der loogzouten.
Ammonie , adj. f. bijnaam van Juno.
Ammonite, f. geslacht van horens, 4m•
monshoren , m.
Ammophile, m geslacht van insecten.
Ammothée, f. geslacht van Arachnides
trachéennes.
Ammy, m. Ethiopische komijn, ns.

Ammyrsine , f. geslacht van planten.
1 mnastomatique, adj Tot verwijding der

bloedvaten dienende.
Amnésie , f. Gebrek aan geheugen , o.

Amniomaneie, f. Voorspelling uit het ge*

boortevlies (helm), vr.
Amnios, m. Geboortevlies, o., Helm, m.
Amnique , adj. ' Tot het geboortevlies be-

hoorende.
Amnistie, f. Algemeene vergiffenis (aan

oproerlingen) , Amnestie , vr.
Amnistié , ée , adi. Die vergiffenis (am.
nestie) ontvangen heeft.
Amodiaceur , m. Pachter of Huurder (van
landerijen) , m.
Amodiation, f. Verpachting, vr. ; Faire
1' — de, Verpachten. * — , Pacht, vr.
Amodier, V. a Verpachten. *—, Pachten.
Amogabare, f. in Spanje, zekere militie.
Amoindrir, V. a, Verminderen , Doen
verminderen. '— (s'), v. pr. en: * — s
V. n. Verminderen.
Amoindrissement, in, Teermindering, vr.
Amoise , f. Dwarsspar , Pin , vr. , Karbeet, o.
Amolago, m soort van peper.
Amolertes, zie Moises.
Amollir, V. a. Week maken; fig. Verslap.
.pen , Verzwakken , Vertroetelen, Verwijfd maken; ook; Verteederen, Ver..

onurwen. * — (s'), v. pr. Week worden;
fig. Verzwakken , Verwijfd worden.

Amomie,

f. zie

lVJurier Blanc.

Amonceler, v. a. Opstapelen , Ophoopen.
Amonecer, zie Admonéter.

Amont, m. Kant, van welken eene rivier
komt, m.; En — du pont, Yon de brug
den stroom op ; Le pays d' — , Laad

naar den oorsprong gelegen , o. ; Le

vent viert d' — , De wind komt van
land.
Amoque, m. zeker krijgsman bij de In•
dianen.
Amorce , f. 4as , Lokaas , o. , Lokspijs,
vr.; fig. Lokaas, Aanloksel, o. *—,
Kruid op de pan, o. 4lles, waar•
mede men mijnen, enz. in brand steekt,.
o. , Sisser, m., Zwavellonten , vr. meerv.
Amorcer, V. a. (Met aas) lokken , Aan.
lokken ; fig. planlokken.: , Teerlokken. *—,
Kruid op de pan doen. * — , Van zwa.
veelonten, sissers, en2:. voorzien. *--,
Met de guds een gat maken. *—, (Twee

stukken blik) gereed maken, om ze aan
elkander te solderen.
Amorcoir , m. Spitsboor ., Voorboor, yr.
§ Amoroso , adv. Teeder.
Amorpha , Amorphe , m. zekere bloem,
Amorpha, vr.
Amorphe, adj. normloos.
Amortir, V. a. Verzwakken, Verminderen , De kracht benemen , Verzachten;
van hier : — des herbes, Kruiden boyen het vuur of in heet water houden;

fig. Uitblusschen, Verzachten, herdoos
yen. * (Darmen) veeeken. * —, van
renten , enz. Aflossen. * — (s') , v. pr.
Verzwakken , Gebroken worden ; fig.
nen , Wegsterven,
Verzwakken, Verdwijnen
Verdooven.

Amortissable, adj. Losbaar; Rente —,
Losrente , vr.
Amortissement, m. Aflossing , vr. *—,
Topsieraad , o.
Amouille, f. provin. , Biest, vr.
Amour, m. Liefde , Min , vr.; L' — de la
patrie , De vaderlandsliefde , vr. ;. Faire
l' — , Vripen; spr. w. Tout par — ec riem
par force , Met goede woorden kan mens
veel (van mij , hein, enz.) gedaan krijgen , doch niets met geweld; Pour 1' —,,
de Dieu , Om Gods wil ; Comme pour
1' Dieu, ells om Gods wil , (Met tegenzin) ; Pour 1' — de q. q., Om iemands -wil. *--, Mingenot, o.; Etre
en —, Ridzig of Togtig zijn, Loopsclo
zijn. *—, faze. iV.L'amour, Mijne ge4
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.liefde ; Cette femme est un vrai remède
d'. —, Deze vrouw is een remedie tegen
de -liefde; Filer Ie parfait --. Zich zeer
verliefd aanstellen ; Faire filer le parfait -r a q. q. , Iemand lang te vergeefs
Jaren zuchten. * —, Zucht, Neiging,
Genegenheid, Liefde, vr. ; L'amour de
la gloire, De roemeucht , vr. * —.,
Mingod , Cupido , m. , Min , vr. ; tote:
,Nlinnego(, dje, o.; Les ris et les amours,

De bevalligheden vr. meerv. * —, in:
— propre , Eigenliefde, Zelfzucht ,
Zelflielde, o. * —, . in de schilderk.

als : Peundre avec --, Met bevalligheid
schilde-ren. * — , bij tuinl. , als: La terre est en —, De aarde begint. vrucht.
baar te worden ; La serre est sans —
si'a point d' —, De aarde is te schraal,
onvruchtbaar. * -- , bij valken. , als:
L'oissean vole d' — , De vogel vliegt
vrij. Zie ook Amours.
Amouracher, v. a. fam. i>erliefd maken,
Doen verlieven. *— (s'), v. pr. Smoor lijk. verliefd worden, herlieven, Zich
verslinI eren.
Amourette , f. Blinnarij , vr. , Minne handel , na. ; van hier : Se marier par
— , Uit liefde trouwen. *—, pl. Amou.retces , Lekkere beetjes , die men van

sommige beenderen snijdt, o. meerv.
.moureusement, adv. Verliefd, Verlief.
de/ijle. *—, Net bevalligheid , Bevallig , Met smaak.
Amoureux, use acij. Verliefd (op, de).
* —, Strevende, Veelhoudend , Begeerig , Hakend. *—, Verztt, Ingenomen.
* -- , in de schilderk. , als : Pinceau — ,
Een zacht penseel ; Uri tableau --, Een
met smaak ui gevoerd stuk. * — , in
de ontleedk , als : illuseles —, oog.
spieren, welke het oog bewegen, wanneer men lonkt. *—, m. pop. Min.
naar, Vrijer, m.; — transi, Vrijer
in, de koelte , m. ; I1 est 1' — des onze
mille vierges, Hij wordt verliefd op
elke witte muts , op alle. meisjes.
Amours, f. pl. Liefde, Verliefdheid, vr.
*--, Geliefde , vr. ; Il reuse à ses —,
Hij denkt aan zijne geliefde.
Amovibilité , f. Eigenschap van eenera
post, dat de bezitter kan afgezet wor -

Ampelite , F. Zwarte potloodaarde

,

vr,

'

Zwart krijt , o.
Amplhémérine , zie Amphimérine.
Amphiarthrose, f. Onmerkbare beweging

der geledingen , vr.
A u^phibie , adj. Tweeslachtig, Ilalfslach.

tig. * --, van planten, In- en buiten
het water kunnende groeijeu. * —, m.
Tweeslachtig dier , o.
Amphibiolithe , m.

Versteend tweeslachtig

dier, o.
Amphibiologie , f. Beschrijving der twee-

slachtige dieren , yr.
Amphiblestroïde, f Netvlies op het oog, o.
Amphibole, m. .dniphibolus, m. *--, 2r.
chon van . yracuse , m.
Ampliibologie , f. Dubbelzinnigheid, vr.
Amphibologique, adj. Dubbelzinnig , Duis-

ter .
Amphihoingiquement, ado. Dubbelzinnig.
Arnphibrauchtes, f. pl. Ruimten rondom

de tandkliet en , vr. meerv.
Amphibraque , m. 4mphibrachi um, o.
Amphicéphale, m. Bed met twee hoofden -

einden, o.
Amphicome, m. geslacht van insecten.
AmpF^icordium , zie Accordo.
Amphictyonide, adj. Het regt hebbende,

orn eenera afgevaardigde naar den raad
der 4rnphyctionen te zenden.
Amphictyonie , f. legt, om een' afgevaardigde naar den raad der 4mphycti oni n te zenden , o.
Amphicrionique , adj. dmphyctionisch, Op
de 4mphyctionen betrekking hebbende.
Amphiacty ons, in. pl. imphycti onen , (ver
verschillende vol -teznlvordigms
-keni
Griek eland ,) m. meers.
Atnphidéon, m. Mond van de baarmoede r , m,
-

Amphidiarthr<ose, f. zekere verbinding.
Amphidromie, f. feest op den vijfden dag

na de geboorte van een kind.
Amphigene, m. Witte granaat , vr.
Amphigouri, m. fam. Wartaal s vr. , On•

zin, m.
Amphigourique, adj. fam. Verward, Zon

zin of zamenhang.

-der

Amphigouriquement, ads. fam. Verward,

Zonder zamen/sang.
Amphihe aèdre, adj. In twee opzigten zes

gelijke zijden hebbende.

den, yr.
Amovible, adj. Afgezet kunnende warden.

Amphimacre, m. Poet van eene korte en

* -- , van eenera post , Ik elks bezitter

Amphimelle, m. zetre' winterkleed der

afgezet kast worden

Ampa., m. soort van vijgenboom.
Ampac, m. zsieere boom. —, hars vase

dien boom.
Arnpan, zie Eetpan .
Atnpastv.ler, zie Guécier.

twee lange lettergrepen ,
Romeinen.'
Amphiraérine, f. .11edaagsc'ie koorts, vr.
Arnphi ome , m. geslacht van zeewormen.
Arnphipogone, f. geslacht van planten.
Awph pole, sus overheidspersoon te Syras use.
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Amphiprion , m. geslacht van vissehen.
Amphiprostyle, m. soort van tempel.
Amphira , m. geslacht van Polypiers.
Amphisarque, m. soort van vrucht.
Amphisbèue , in. Slang, die voor- en ach terwaarts kruipt, vr.

niphisciens , rn ppl. Dubhel.cchaduwigen

Polken tusschen de I erkringen, meerv.
Amph;site , m. geslacht van vi ísehen.
Amplhismile , m, Tzveesni j dig wondt^eelers-

mes, o.
Amphistome, m. soort van i nge wands worm.
theater , o.
Amphithéátre , m. Amphitheater
Amphithoé, in. geslacht van schaaldieren.
Amphitrion, m. fig. fam. Iemand, die onthaalt, het ,gelag voor anderen betaalt,
Gastheer, Tractant , m,
Amphitrite , f. geslacht van zeewormen.
Amphitrope, adj. in de plantk., Gebogen.
Amphore, m. bij de ouden , Wijnvat net
twee iaandvatten, e. * —, zekere wijn.

maat van 24 kannen onjeveer.
Amphotide, f. bij de ouden, soort van
helm.
Arnpichonè ,, m. soort van lig ten vrouwen
bij de ouden.
-mantel
Ample , adj. Wijd, Ruim , Groot (breed
en lang). * _, Ruim, Voldoend, Rij.
kelijie ; fig. Wijdloopig , Breed, Uit.
gebreid.
Amplement , adv. Ruim , Overvloedig,
Rijkelijk , Wijdlocpig.
Ampleur, f. Wijdte, Grootte, (Lengte
en breedte,) vr.
Amplexicaule , adj. ==f. , als : Feuille —

Blad, hetwelk den steel omvat, o.
Ampliatif, ive , ad?. vang apostolische brie.

ven , Uitbreidend.
Ampliation , f. Duplicaat , Dubbel , o.
Amplier , V. a. w. gebr. , Uitbreiden.
Amplificateur, rnv. in een' kwaden zin, Uit

-breid,n.
Amplification , f. Uitbreiding , vr. * -- s

trergrooti ng , vr.
-Amplifier, v. a. Uitbreiden.'
Amplissime, adj. eeretitel, Zeer voortref-

felijk.
Amplitude, f. Ruimte , IYijdte, Grootte

(van eenen boog), vr.
Ampondre , f. zekere schelp.
Ampoulaou, in. in dc plantte., zie Olivier.
Ampoule, f als : Sainte-arnpoule, Olie.

fltech te Reims , waaruit de koningen
gezalfd werden, vr. *--, in de scheik.,
.Buikig vat, o. * --, Waterhel, Bel,
vr., Bobbel, m. *---, lilaar, Puist, vr.
Arapoulè, ée, adj. fig. HHoogdravend. Win.
.tierig.
Ampoule;te , f. Zandlosper (op schepen) ,
m,, Glas, o. *--®, Pin y waarmede men liet

kg

gat aan Bene bom , enz. ligt maakt , vr.

Ampouli, m. zekere plant.
Ampulex, m. geslacht van i>Iseeten.
Ampullaire, f. geslacht van schelpen.
Amputation , f. ,Elfzetting (van een lid),
vr. * _ , bij tuint. , Afneming , Afzaging of Afzetting (van Benen tak,
enz.) , vr.

Amputer, V. a Afzetten (een lid).

Ampyx, in. bij de ouden , Gouden keten,

waarmede zij de paarden het haar op
het voorhoofd vastmaakten, vr. *--:

Haarnet , o.

Anssonie, f. zekere plant.
Amulette, f. Amulet, (geheim geneesmid.

del, dat men aan den hals draagt), o.

Amunitionner, v. a. Iwan krijgsbehoeften
voorzien.
Amurer, V. a. scheepsw., De halzen toezetten ; — la grande voile , etc. , Het

schooverzeil, enz. toezetten.
Amures, f. pl. Halzen, rte. meer.v., Smijten , vr. meerv. ; Rogue d'ainure , Gat,

waardoor het eeuw van het schooverzeil wordt getrokken, o.
Amurgue, f. Dik van olijfolie, o.
Autusahle, adj. als : Ne pas être -, Door
geen tijdverdrijf kunnen bezig gehouden worden.
Amusant , te, adj. TVermakelijk, Onder
-houden.
Amusement, m. Tijdkorting , Verpoozing,
;vr., Tijdverdrijf, Vermaak , o., Uitspanning, vr.
Amuser, V. a. Den tijd verdrijven of

korten. * _ , Vermaken, Genoegen- geven. s—, Van het werk houden , Op-.
houden. *--, demands oplettendheid af
bezig houden. *=--, Misleiden,-leidn,
Paarjen, De voldoening zijner beloften op de lange baan schuiven. * —,
in het spel, als : --- le tapis, Niet spe
fig. Tons ces discours ne font qu' —-len;
le tapis , 41 deze praatjes doen niets
af. * _ , bij tuinL , als : -- la sève„
Benen te weligen boom verbeteren (door
eenige takken te laten , die anders
zouden u e,egesnoeld zijn). * _ (s'), v.
pr. Den tijd verdrijven of korten. *—,
Zich vermaken ; van hier : Zich aan
het genot en de vermaken overgeven ;
ook : S' -- à dessiner, etc. , Zich met
het teeloenen, enz. bezig houden, (tot,
uitspanning), Len tijd met teekenen
doorbrengen. *-- , Zich ophouden;
Allen porter cette lettre h la poste,
et ne vous amusez pas , Breng dezen
brief naar de post, eis houd u niet op;
ook: Zich met, iets (nutteloos of voor
zich nadeeligs) bezig houden.
,
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Amusette , f. fam. Speelgoed , o.-, Speelt'

pop , vr. , Speeltuig , o.

Amuseur, m. w. gebr., Die een' ander'

-wat op de mouw speldt, of hem van
het werk houdt.
Amygdales , £ pi. in de on tleedk. , 2man.
delen, m. weerv.
Amygdalin, adj. m., als: Savon —, 4mandelzeep , vr.
Amygdaloïde , f. zekere steen , die naar
een' amandel gelijkt.
Amylacé, ée, adj. Stijfselachtig; Fécule
amylacée, Zetmeel , Stijfsel , o.
Amymone, f. zeker schaaldier.
Amyntique , adj . als : Euplacre --, Ver
-sterknd
pleister , vr.
Amyris, zie Balsamier.
An, m. Jaar , o. ; fig. I1 y a mille ans,
Het is wel honderd (of duizend) jaar
geleden; Service (lu bont de 1' — ,
Dienst, welke een jaar na iemands dood
voor hem gedaan wordt , vr. ; Bon —,
mal —, Het eene jaar door het crude,
re; — et jour, ,jaar en dag ; Jour de
1' —, ] euwjaarsdag , fn.

Ana, m. dna , (uitgang van titels van
verzamelingen van afzonderlijke spreu.
ken, enz., als : Volhairiana , etc.) *—,
op recepten , Gelijke hoeveelheid, vr.
Anabaptisme , m. Leer der wederduo.
pers, m.
Anabaptiste, m. I ederdooper, m.
Anabas , m. geslacht van visschen.
Anabase , f. geslacht van planten,
Anabasiens , m. pl. bij de euden , Ressbo.

den , vs. aneerv.
Anabasse , f. blaaztw en 'uit gestreepte

stoffen.
Anaih'èpe, m. geslacht van visschen.
Anabrochisme , m. Uittrekken van oog-

haartjes , o.
Anaca , f. soort van papegaai in Peru.
Anacalif, Anacalipe , m. soort van veel.

voet.
Anacalyptérie , f. Feestdag , waarop eene
nieuw getrouwde voor het eerst haren
sluijer aflegde , m.
Anacamptique , adj. Teruggekaatst.
Anacandaïa , m. zekere slang.
Anacandef, m. zekere slang.
Anacarde, m. zekere vrucht, Olifantsluis, vr.
Anacardier, m. zekere vruchtboom.
Auacéphaléose, f. Herhaling der voor
te punten , vr.
-nams
Anacharis, m. zekere plant.
Anachorète , m. Kluizenaar , m.
anachronisme , zei. Misslag in de tijdrekening, in.

Anaclastique , f. Leer van de breking der

liclatstralen , vr. , zie Dioptrique. *--- ^
adj. als : Tailles anaclastiques , ` 4naclasi
tische tafelen, vr. meerv.; - Point —,
Punt, waar een lichtstraal zich
breekt, o.
Anacléterie, f. Feest bij de aanvaarding
der regering, vr.
Anaclétique, adj. als : Nome —, zekere
nomos der oude toonkunst.
Anaclisopale, f. Worsteling, waarbij de

strijders in het zand lagen , vr.
Anaco , zie Filao.
A acoik , m. zee re boom. *-- , zekere

vrucht.

Anacollemate, Anacolléme , m. voorheen:

zeker kleverig geneesmiddel, dat op
het voorhoofd werd gelegd.
Anacollupa , Anacollupe , f. zekere plant.
Anacolothe , f. in de spraakk., Uitlating
van een woord, vr.
Aracomptis, m. .zekere boom.
An,costc , f. zekere gekeperde wollen stof.
Anacréontique, adj. dnacreontiscli.
Anacréontisme , in. Leefwijze van .dna
vr.
-creon,
Anacycle , m. geslacht van planten.
zekere
verzen,
Anacyclique, adj. van
waarin de woorden der twee of drie
eerste regels in de laatste terug keerden, doch in omgekeef de orde, 4nacyclisch.
Anadénie , f. geslacht van planten.
Pnadijlose, f. zeker figuur in de spraak
-kunst.
Anadrome , m. I7erplaatsing van een
vocht uit de benedenste naar de boven ste deelera , vr.

Anadyo.î ène, f. bijnaam van Venus. *—,
geslacht van Polypiers.
Anagallis , m. zekere bloem , 4nagal-

lis, vr.
Anagéphaléose, f. zie Anacéphaléose.
Anagyris, m. Stinkhout, o.
Anaglyphe , m. Verheven snijwerk , o.

* --, een gedeelte der hersenen.
Anagnoste , m. bij de Rom. , Voorlezer
bij den maaltijd, m.
Anagogie, f. Geestverheffing , Zielsver.
heffing , vr.
Aragogique , asij. in: Interprétation —,

Verbloemde verklaring, vr.
Anagrammatiser, v. a. Letterkeeren maken.

Anagramnmatiste, m. Letterkeerder, m.
Anagramme , f. Letterkeer , an , Letterkeering, vr., Letterkeerdicht, o.
Anagrammer, v. a. w. gebr., zie Anagrammatiser.
Ana!abe , m. soort van sjerp der oude
Grieksche monniken.
Analcime, m. zekere steen.
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Analectes , M. pl. Uitgelezen stukken, o.,
4nalecten , vr. meerv.
Analecteur , m. Verzamelaar van analec-

Anaplérotique-, adj. Het ' vleesch weder
doende groei jen.
Anarchicas , m. pl. geslacht van visschen.
Anarchie , f. Regeringloosheid, vr.
Anarchique , adj. Regeringloos.
Anarchiste, m. Voorstander van regering
-losheid,
Rustverstoorder, m,
Anarhine , f. geslacht van planten.
Anarnak , m. geslacht van zoogdieren.
Anarrhique, ni. geslacht van aalvormige
visschen.
Anas , m. soort van wilde duif.
Anasarque, f. Waterachtige opzwelling, vr.
Anascot, in. zie Anacosre.
Anaspe , m. geslacht van insecten,
Anasser, m. geslacht van planten.
Anastome , m, geslacht. van vogelen.
Anastomose, f. Isaeenvloeijing der adem

ten , m.
Analemmatique , zie Azimuthal.
Analemme, m. Afteeken , ing van

al de

cirkels der sfeer op een vlak, vs'. * ^-,
zeker werktuig, zie Trigone des si gnes.
Analepsie , f. Herstelling na

Gene ziek-

te , vr.
Analeptique , adj., als : Remède --- , ou t
* —, m. versterkend middel , o.

Analogie, f. Overeenkomst, Overeenstem -

wing , Gelijkvormigheid , vr.
Analogique, adj. Overeenkomstig , Ge.

lijkvarsnig.
Analogignement , adv. Overeenkomstig

Gelijievormig.
Analogis3ne, m. Besluit , dat op de over-

eenkomst gegrond is, o.
Analogue , adj. Overeenstemmend. * _,

M. overeenkomstig of Overeenstem.
,head iets , o.

Analyse, f. Ontleding , Ontbinding, Op-

lossing, Analysis, vr.
Analyser, V. a. Ontleden, Ontbinden,

Oplossen, Analyseren.
Analyste, m. Ontleder, Ontbinder, Oplosser, m.

Analytique,^ adj. Ontledend, Ontbindend,

Oplossend , .4nalytisch.
Anaiytiquement, adv. Ontledend , Ontbin.

dead , Oplossend , Analytisch.
Anamne tique , adj. veroud. , zie Commémoratif.
Anamorphique , adj. van kristallen , in

welke de ligging der kern als omgekeerd is van de natuurlijke.
Anamorphose , f. Schilderij , -welke ver
e nde voorwerpen vertoont, naar-schil
mate van het standpunt , yr.
Ananas , in. Ananas , vr. *—, Ananas
-plant,
vr.
Ananchite, m. geslacht van zeeegels.
Anapeste, m. in de versk. , Anapest, (2
korte en a lange lettergreep ,) m.
Anapestique , adj. als : Vers — , zie Anapeste.
Anaphonèse , f. Oefening der stem , vr.
Anaphore , f. Herhaling van het zelfde

woord aan het hoofd van de verschil
-lend r
periode , vr.
Anaphorèse , zie Anaphorèse.
Anaphrodisie , f. Gemis van teeldrift , o.
Anaphrodite, adj. Wiet geschikt ter voort-

teling.
Anaplérose , f. Kunst , om datgene weder

voort te brengen, wat daarvoor vatbaar is , vr.

/ C n ,

vr.

Acastotioser (s'), v. pr. van aderen, In.

eenvloeïjen.
Anasto!notique , adj. Ike aderen openend.
Anastrophe, f. Gebrekkige woordschik.

king ,foor Bene ongebruikelijke omzetti ng , vr.
Anatase , rn. Blaattwe schort, m:
Annte , f. veriv naar indigo gelijkende.
Anathéamatiser, v. a. In den ban doen.
Ana=hèmatis`tne, m. Banvloek, no. , T/er•
oordeeling, die den ban uitspreekt, vr.
Anathême, m. Kerkelijke ban, m., Uit
uit de kerk , vr. *- 9 Peo..-sluitng
soon , die in den kerkelijken ban ge•
daan is , m.
Anarhère , f. geslacht van planten.
Anatife, f. geslacht van schelpen.
Anatifère, adj. als : Coquille on Conque
-, .zendmossel , m.
Anatine , f. geslacht van schelpen.
Anatocisme , m. Interest op interest, in.
Anatome , m. soort van schelp.
Anatomie, f. Ontleedkunde , vr. * Ontleding , vr. , Ontleed voor.
werp , o. * ---, Afbeelding van eenig
voorwerp in was , gips , enz. , Anatomisch voorwerp , o ran planten,
Ontleding, vr., Onderzoek, o.
Anatom que adj. Ontleedkundig , dnatomisch; Théatre —, Ontleedkanser, Snij
vr.
-kamer,
Anatomiquement, adv. l>olgens de regelen
der ontleedkunde, On, leedkundig.
Anatomiser, v. a. Ontleden.
Anatomiste , m. Ontleedkundige , Ontle•
der, m.
Anatropsologie ., f. in de geneesk. , Ver
wrijvingen , vr. -handeligovr
Anatron , m. zie Natron.
t\rratrope , f. Braking, Walging, vr.
Anaudie , f. Gebrek aan stem , o,
,
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Anaulace, m. geslacht van schelpen.
Anavingue , f. geslacht van planten.
Anaxéton , m. geslacht van Planten.
Anaxyride , m. naam , dien de Grieken
aan zekere wijde broek gaven , welke
de barbaren droegen.
Anaze, m. zekere boom.
Anceps , adj. zie Ancipité.
Ancêtres, ni. p1. Voorouders, on. meerv.
* —, Proorvaders , m. meerv.
Ancette., f. Eind van het touw met de
kous of liet oog, Oog , o. * —, zeew.,
Loever op de lijken der zeilen , m.
zie Cobe.
Anchau, m. Mirt om kalk te blus -

Antiolie, f. zekere plant ; — vulgaire,
4kelei , vr.
Ancon, m. Punt van den elleboog, vr.
Anton, m. zekere oude wapenrusting.
Anconé, m. Elleboogspier, vr.
Ancrtge , m. 4nkergrond , m., 4nkerplaats, vr.; Droit d'—, Ankergeld,

schen , o.
.Anche ., Mondstuk (van een blaastuig) , °o.
*—, Mondgat (van eens trompet), o.
*--,, Tongwerk (der orgelpijpen), o.
*_ , Pijp, waardoor het meel in den

bak loopt, vr.
Antiher, v. a. Taman een mondstuk , enz.
(zie Anche) voorzien.
Anchiflure, f. Wormgat , in eens duig
onder den hoepel, o.
Anchilops , m. Gezwel tusschen den hoek
van het oog en den neus, o.
Anchilose , zie Ankylose.
Anchois, 4nsfovis, vr.
Ancien , nee , adj. dat lang bestaan
heeft , Oud ; Un chateau —, Een oud
kasteel. *— , the lang dit of gene vak
heeft uitgeoefend, Oud; C'est en des
plus anciens négocians d'A., Hij is een
der oudste kooplieden van .4. * —, die
of dat sedert lang niet meer bestaat ,
Oud; Les anciens Grecs, De oude Grie.
ken. *--, voor langen tijd plaats gehad hebbende , Oud , Vorig , T/oormalig; Un juge, Een oud of T'oormalig regter, m. * —, n,. Oudste, Oudste
man , m. ; Je suis votre -- , Ik ben onder dan gij. * — , Ouderling , m. * _. ,
* .-a , pl. Les anciens , De ouden (d. i.
de - oude Grieken en ,Romeinen), m.

meere.
Anciennement, adv. Oulings, 'Oudtijds,
In oude tijden, Voormaals.
Ancienneté, f. Oudheid, vr., Langdurig
lestaan , o. * —, Hoogere jaren , o.
meere. ; Par droit d' — , TVegens hoogere jaren. *—, enciennetei t , vr.
Ancierre , f. Treklijn, vr.
Antilles , m. pl. bij de Romein. , zekere

heilige schilden.
Ancillaire , f. geslacht van schelpen.
Ancille , m. zie Ancillaire.
Ancipité , ée , adj. Tusschen twee scherpe

randen ingesloten.
Ancistre, f. geslacht van,planten.

4nkerregt, ; o. , .dnke.rdol , m. '
Ancre , f. .4nker, o.; Bec de 1' — , llnkerblad , o. ; Pate de 1' —, Anker
vr.; Collet d' — , Ankerhals,-hand,
m.; Croisée de 1' —., Ankerkruis , o.;
Trou on Oeillet de 1'—, Ankeroor , o.;
Oreille de 1' —, Ankeroor, e.; Anneau
de 1' — , Ankerring , m. ; Vergue de
Y' —, Ankerschacht , vr. , Ankersteel,
m.'; Soulier on Etui des pates cie 1' —,
Aoskerschoen , m.; Forgeron ou Faiseuer
d'ancres , Ankersmid , m. ; Jas , Essien
ou Jonet de 1' —, Ankerstok, m. ; Bondinure de l'agneau f de 1' —, Ankervoering, vr.; Jeter on lVIouiller 1' —,
Ankeren ; La grande —, La maltresse
-- , Her plechtanker , Het groote an.
ker , o.; Etre à 1' —, Voor anker liggen, Ten anker liggen; Lever 1' --,
Het anker ligeen. * --, Ijzeren houvast, Anker, o.
Ancrer , V. n. Ankeren. * — (s') , v. pr.
fig. Ergens zijn anker uitwerpen, Zich

vastzetten.
Antirus?, f. Kleine plooi in eens stof, die
geschoren wordt, vr.
Ancyclotome , m. zeker werktuig der
heelmeesters, om een kind van de kweter (zie Kweter in het andere deel) te
snijden.
Ancyconièle , m. Krom tentijzer , o.
Ancyle , m. zekere schelp.
Ancyloblépharon , zie Ankyloblépharon.
Pinda , in. zekere boom.
Andabate , m. zekere kampvechter bij de
Romeinen.
Andaillots, m. pl. Stagzeilsringen, Mars.
stengsringen, m. meere.
Andain , m. Zwad , Zwade , Zwaad, vr.
§ Andanré , ad-v. Andante , Matig. s—,
m., Andante, o.
§ Andantino , adv. Andantino.
Andarèse , f. geslacht van planten.
Andarini m. Vermicelli in korrels , vr.
Andelle, zie Bois de hétre.
Andira, zie Angelin.
Andouille, f. Worst, T7leeschworst, vr.;
— de cochon , T7arkensworst, vr•
als: Andouilles de tabar, Tabaksrollen,
vr. meerv,
Andouilier, m. Eerste tak (aan hers's/soreus), m.
Andouillette , f. Kleine kalfsworst , vr.

-

ANDR
zie 1 raclisse.
Andrapodocapèle, m. bij cie ouden, Ie.

.ti {adrachnè ,

mand, welke voor de ver1r°aaijing van
het ligchaam der jonge lieden zorgde.
Andratornie, zie Androtomie.
Andrécésie , zie Andréc.
Andrée , f. geslacht van mossen.
Andrene, t. geslacht van insecten.
Andrenettes , f. pl. zekere bijen , die af
zonderlijk leven.
Andréolithe , zie Harmotome.
Andreusie , f geslacht van planten.
Andri'age, m. zeker fabelachtig dier.
Andriale , f. geslacht van planten.
Andrienne , f. zeker vrouwenkleed.
Andries, f. p1. Openbare maaltijden, (op
Creta ,) m. meerv.
Androcéph loïde, f. Steen in de gedaan.

te van een ntenschenhoofl , m.
Androciniens , m. pl. zekere dweepers ,

.ANGÉ
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niet gaan , P rdwijnen ; fig. Zijne
nietigheid erkennen , Zich verootmaedigen.
Anéantissement , m. Vernietiging-, vr. ;,
f,g. Vernietiging, Verwoesting, vr..

* _, Diepe verootmoediging, vr.
Anecdote, f. Geheime geschiedenis, Anec•

dote, vr. *-,

adj. 4necdotisch.

Anecdotique, adj. Tot anecdoten belaoo-

rende , Anecdotisch. ,. .
Anée, f. Ezelsdragt, vr.
Anélsetrique , adj. Onelectriseerbaar.
Anémie, f. Zwakheid uit bloedgebrek, vr.

* - , geslacht van varenkruiden.
Anéwobate, :n. bij , de ouden, Koorden -

,danser,

M.

Anénnocorde, m. Windklavier, o.
Anémomètre, na. Windmeter, m.
Anémométro rappe, ray. Windmeter met

eenen tinijzer , m.

welke geloofden, dat liet bovenlijf dr
vrouw het werk van God, en het benedenlijf dat van den duivel was.

Anémone , f. Anemone , vr.
Anémoscope , zie Anémomètre.
Ané pigraphe , adj. Zonder titel of op-

Androctone , adj. Menschendooderd.
Androeymbion, ni geslacht van planten.
Andro.génies, m. pl. Feesten ter eere van

Anerie, f. Ezelachtigheid, Verregaande

/4ndrogea.
Androgyne, m. et f. Tweeslachtig inensch ,
in. , zie Hermaphrodite. * -, adj. in
de plantk. , Tweeslachtig.
Androgynettes, f. pl. geslacht van planten.
Androïde, m. Automaat in menschenge.

daante , o.
Androlepsie, f zie Clarigation. °-, Schd-

verhaling , vr.
Andromède, f. geslacht van schelpen. *-,

geslacht van planten. * . , een sterren.
beeld.
Andron , m. Mannenvertrek , o.
Andronitides, m. pl. zie Andron.
Andropogon , m. in de pla.atk., zie Barbon.
Androsace , Androsalle , f. geslacht van
planten.
Androsètne , f. soort van Millepertuis.
Androtom e , f. Ontleding van het men.
schelijke ligclaaam, vr.
Andryale, zie Andriale.
Ane , in. Ezel , in. ; Aller sur on boe , Op
eenen ezel rijden; Aller on Etre en dos
ei' -, Spits teeleopen; IL:;. Ezel, Dommerik, Botterik, m.; Contes de peau
ti' - , Sprookjes , o. reerv. ; C' est le
pont aux anes , Dat is gemakkelijk ,
Dat kan een kind wel. , * -, soort van
schroef, om hoist te kloven. *-, werk.
enig, waarop men de taanden aan eenen
kam maakt. * _ , bij boekbind. , Bak
voor de snippers , Snipperbak , in.
Anéantir , v. a. Vernietigen , Te niet doen.
* - (s') , v. pr. Vernietigd worden , Te

schr ift.

lompheid, vr. *-, fopte fout , vr.
Anesse , f. Ezelin , vr. ; Lait d' -, Ezelinnenmelk, vr.
Anesthésie , f. Verlies van gevoel, o.
Aneth , m. geslacht van planten , Di lle, vos.
Anéthigiue, m. Pijnstillend middel , o.
A:né vrismal , le , adj. Slagaderbreukig.
Anévrisme, m. Slagaderbreuk, vr.
Anévrose , f. zie anévristne.
Anfractueux , use, adj. van wegen, Bogtig.
Anfractuosité , f. Bogtigheid, vr.
Anfracture, zie Anfractuosiré.
Angar, zie Hangar.
Angarie, f Verpligting van schepen, eon

voor het gouvernement te laden, vr.
Angarier, V. a. fan. Vervolgen, Kwellen.
Ange , m. Engel, m. ; - gardien , Be.

schermengel , m.; - exterminateur, Ver
engel, m. ; fig, Engel, m. ; van-delgn
hier: Its sons aux anges , Zij zijn i n
de wolken ; Its rient aux anges , Zij
lagchen zonder grond. * -, Kettingkogel, m. *_,zekere visch , Engel, m.
Ang iographie , f. Beschrijving van de gesaigten, maten, vaten, en gereedschap pen voor den landbouw, vr.
Angéiologie, zie Angiologie.
Angéiotomie , zie Angiotomie."
Angelin, m. zekere boom.
Angélique, adj. Engelachtig; van hier;
Salutation —, zie Ave Maria; fig. Une_
chère —, Een voortreffelijk onthaal , o,
*—, f. zeker snaartuig. *--, Engel.
wortel, m.
Angéliquement , ad*. w. gebr., Engelacht ig.
-
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Angélites 9 m. pl zekere dwveepers, welke
de leer van Sabellias volgden.
Angélolatrie, f. Aanbiddi ezg der engelen,vr.
Angélonie, f. zekere plant.
Angelot , m. soort van k<eine vette kaas
in de gedaante van een hart.
§ Angélus , m. Gebed aan de H. Maagd, o.
Angianthe, f. zekere plant.
Angiara, f. zekere distel.
Angine , f. Keelgezivel , o.
Angineux, use , adj. clan een keelgezwel.
Angiograplsie, f. Beschrijving der va.
ten , vr.

Angiologie, f. Ontleding der vaten , vr.
*—, Verhandeling over de vaten , vr.
Angioptére, f. zeker varenkruid.
Angiosperme, adj. van planten, welker
zaden in een bijzonder huisje gesloten zijn.
Angi.ospermle , f. Planten met de zaden
in bijzondere huisjes, vr. meerv.
Angioténique , adj. als: Fievre —, Onts-tekingskoorts, vr.
Angiotomie , f. ongebr. , Ontleding der
vaten, vr.
Angirolle , f. Galei takel , m.
Angiscope , zie Engiscot^e.
Anglaise , f. zekere dans , Aaglaise , vr.
Anglaiser, V. a. (Een paard) angliseren.
Angle, in. Hoek, m.
Anglet, m. Regthoekige holte tusschen

uitstekken , vr.

Angleux, use , adj. van noten , Waarvan

de pit moeijelijk uit de hoeken te
krijgen is.
Anglican, ne, adj. Engelsch,ilnh licaansch.
*—, m. Lid van de Engelsche kerk, o.
Anglicisme , m. Eigenaardige Engelsche
uitdrukking ,vr., ánglicismu^ o., Engelschheid, vr.
Angloir,, m. Zwei, vr., Schuinsche winkelhaak.
Anglomane , m. n. w. , Dwaze nabootser
an bewonderaar der Engelschen, ein-

glom.aan , m.
Anglomanie,f. Dwaze zucht voor al, wat
Engelsch is , 4nglomanie , vr.
Anglomaniser, V. a, fan. De Engelschen

nabootsen.
Angoisse, f. Benaauwheid, vr., Angst, m:;
pan hier: Poire d' —, Prop, welke
dieven iemand in den uzond stoppen ,
om het schreeuwen te beletten , vr. ;
ook: zekere wrange peer; fig. Avaler
des poires d' — , Groote onaangenaam.
heden doorstaan. * --, in de geneescc.,

Benaauwdheid , vr.
Angola, m. dngoraasch konijn, o., fin.
gorasche geit, vr.
Angolan, m. geslacht van beamen.

Angon , m. bij de oude Franken , Werp
werktuig, waarmede-spie,m.*—
men de schaaldieren van de rotsen los
-makt.
Angophore , m. een heester.
Angora, zie Angola.
Angoure, Ani oisrie, f. soort van Waterrneloen.
Angrec, in. geslacht van planten ; — aromatique , zie Vanille.
Angrois , m. Wig in den steel van een'
hamer, vr.
Angaichure , f Jagtriem, Riem aan den
jagthoren, m.

Anguicide, adj., als: Aristoloche -- , zie
Caa,peha.
Angui;lade , f. Slag , dien men met • eenen

z,aamgedraaiden zakdoek of dergelijke,
met een aalsvel of Bene zweep geeft, m.
Anguillard , mu.. geslacht van visschen.
Angtaille, f. Aal, Paling , m.; — de rivière , -- d'eau douce, Rivieraal , m.
— de nier, Zeedal , m. ; lVlatelotté d' —,
.flatmaal , a.; spr. V. Cam. II y a —

sous roche , 11 y a quaelquze — sous ro•
ehe, Er ligt eens adder onder het
gras; Écorch-er 1' -- par la queue , Iets
verkeerd aanvangen; 11 s'éclhappe cornme une —, Hij is zoo glad, als een aal,
Hij weet overal eenen vond op. * —,
Palsche plooi in laken , vr.
Angnillées , f. pl. , Anguiilers , m. pl.
scheepsco. , Vullinggaten, Rpggaten, o.
meerv. , Goten in een schip, welke het
water naar de pompen leiden , vr. mrv.
Anguilliées , zie Angutllées.
Angaiiliere, f. daliijver, m. *—, Aal

vr.

-kar,

Anguilliers , zie Anguillers.
Anguilliforme , adj. Aalvormig.
Anguinaire, m. soort van Polypiers.
Anguine , f. geslacht van planten.
Anguinée , f. Vlakke kegelsnede van de

derde »ragt , vr.
Anguis , m. geslacht van slangen.
Angulaire , adj, Hoekig , Hoekvormig ;
van hier: Pierre — , Hoeksteen, Grondsteen, in.

Angulairens ent, adv. Hoek`vormig, Hoeks-

wijze.
Angulé , ée , adj. in de planti:. , Hoeken

hebbende.
Anguleux, use , adj. Veelhoekig.
Angs.lose, F. zekere, plant.
Angusticlave , m. Purpere gordel der

Romeinscl2e ridders, m.

A nguatie , f. w. gebr. , Engte der gaten ,

vr. *—., Benaauwdheid, vr.
Angustié , adj. m. veroud., als: Cliemin —,
Smalle weg, m.

ANNE
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Angusture , fl1. bast van zeA'eren boom,

die in plaats der kina soms wordt gebruikt.
Aihé 1 ation, f. Benaauwdc ademlaling, yr.
Anhéler ,, V. fl 1)ij glasblaz. , Het vuur op
den vereischien braad houden.
Anhéleux, use, adj. als : Respiration anhuleuse, Kortademigheid, vr.
Anl,ima , Zit Kaniichi.
Athinga , rol. geslacht van vogelen.

.Arii , in. geslacht ran vogalen.
.Anibe , m. zekere boom.
Anicéton , m. zekere pleister tegen de
A chores

Auicillo , in. soort van peper.
Anicroche , f. farn. Beletsel , o. , Zwarig
heid, vr.
Anictangie , f. geslacht van planten
Anjer,, ru. Ezeidri/ver ,
Anière , F. Ezeldrijfster , vr.
i\nigozanthe , F. zekere plant.
hiiiI , ni. 4nijl , Indigo, m. - , indigoplant, vr.
Aijlao , zie Ani10
Anille , f. Hec/itrankie aan vijnstoleken,
ene., o.
Anijlé , ée, ad j . Met hechtrankjes voorzien.
Anilo, m zekere boom.
Animadversion, f. Berisping , vr.
Animal, rn Dier, o. ; fig. Dana of Lomp
meusch , m. le , adj. Dierlijk;
Règne -, Dierenrijk , o.
Anirnalcule , m. Diertje , Onzigt baar
diertje , vr.
Animalculiste, zie Animaliste
.Animalisatioia , F. Verandering der plantstoffen in dierlijke bestauddeelen , yr.
Animaliser (S') , v. pr. In dierlij/te bestanddeelen overgaan.
Atiirnalisme , m. ongebr. , zie Aniita1ité.
Animaliste , rnGeneesheer,, welke beweert , dat de vrucht reeds volledig
en levend in het mannelijk teelyocht
gevonden wordt, 4nimalist, na.
Animalité , F. Dierlijkheid , vr.
Animation , f. Bezieling (der vrucht in
de baarmoeder) , vr.
.Anirné , éo, adj. Bezield , Levend ; ook:
Levendig , Friseb. , als: Résine ani
mée , zie Résine.
Animelles, f. Pl Tot spijstoebereide ramsklooten, m. nieerv,
Acimer , V. a. Bezieleta , Het leven gevee , Doen ie'en; fig. Bezielen, 1/er.
levendigen, Vervrolzjken; ook: dan.
moedigen , Opu'ekk'en , Bemoedigen
Moed in spreken; ook : Opzetten , 1/erbitseren , 1Iergen - (s') , v. pr. Levendig of Frisch t'ordcn ; ook : Zich
verte omen
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Animiste, m. 4nimist, m. (die aan de
ziel al do verschijnselen der dierlijke
huishouding terug breoigt)
Aniinocorde, m e zeker snaar- en wind.speeltuig.
Anirnosité , f. I7erbittering , vr. , Wrok,
Haat, m.
Anitnoviste, na. Volgeling van Leeuwenh(ek , 4nimovist, m.
Anja, in. 4nijs, m., 4nijsplant, vr, ook: - vert, Anijs, on., 4nijs*
zaad , o. ; Huile d' - , dnijsolie , yr.
*_, ook: Anis-dragée, .dnijssuiker,vr.
Aniser , V. a. Lenen anijssmaak aan iets
geven 1 van hier : Biscuic anisé , duijsbose/suit , vr.
Anisette ) f. duijs , in. , 4nisette , vr.
Anisocycle, na. zsleer werptuig der ouden
Anisodactyles , m. p1. stam van vogelen.
Anisodon , m. soort van Sqoale.
Anisomèle , f. geslacht van planten.
Anisonyx , ria. geslacht van kevers
Anisotome , adj. Met onregelmatige in, rn zie Léiode.
cnijdingen.
Anisilo , f. zekere plant.
Ankyloblépharon , rn .danhanging der Oogleden, vr.
Ankyloglosse , m. Aanwassing der tong, vr.
Ankylose, f. 4aneeîsgroeijing vaU beenderen, vr.
Annabase, zie Anabasse
Anaal, le, adj. Poor één jaar , Eén jaar
durende , Eenjarig.
Annales , f. p1. Jaarboeken , o. meerv.
Geschiedenis , vr.
Aenaliste , in. ,Jaarhoekschri/ver , m.
Atanate, m. Regt , dat men voorheen
aan den paus betaalde voor de bellen
der bisdorrmen en aartsbisdommen ,
het bestond uit het inkomen van één
jaar , 0
Anneau , m. Ring , m. - nuptial , Treuw.
ring , m,; - a Jlaire on horaire , Zon.
newijzer in de;: vorm van eenen
ring, Zaezonnswijzer, m.; - astronomique , Zoosnering , Sterrekundige
ring, m. uS de ontlezdk. , Ring , m.
Annedots , in. zekere godheid bi] de
Syriërs.
Annés , f. Jaar , o .;Cette tone lui rapporte mil le florins, - commune , Dit
goed brengt hem het eene jaar door
het andere duizend gelden op ; Souhaiter la bonne - a q. q , lepsand een gelu/zalig nicosia' jaar venschen ; laire , Zonnejaar, o.; - bissextile ,
Schrikkeljaar,, o.; - lunaire , Maanjaar ,, 0. Jaarlijksche sow , yr.,

Iaor, 0.
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Annelé , ée , ad;. Geringd.; Gekruld,

Annoter, v. a. (Goederen) goregtelijk op-

Anneler, V. a Kru/len.
.&nneiet, m. Ringeeje , 0.zeker
lofwerle.
Annelides , f. Pl. k:asse van dieren.
Annelure , 1'. Krul/en van het haar, o.
Anneslée , f. ze'ere plan:.
Annexe, f. 4anhangsel , Bijvoegsel, 0.,
4nnexe, vr. Dochterkerk, vr.

.Annotine, adj. f als: Pque -, Jaarlijksche
gedac/srentsvierirg van den doop, vr.
Annuaire , in. jao-orboekje ,
Annualité , f w. gebr. , jaarlijlcschheid , vr.
Annuel , lie , adj. jaarlijkse/s , Een jaar
durenej ; Plancrs annuelles , Zaaiplanten , vr. meerv. ; Fleurs aisnuelle;, Zaaibloemen , pr. merry. in. Dagelijk.
sche zie/mis gedurende een jaar, vr.

Kroes.

Annexé , ée , zie Adhérent.

Annexer, v. a. als: - une chose a tine au.
oe , Een ding met iets anders verhin
den, .'ereenigen , Daaraan toevoegen,

Inlijven.
Annexion, f. Vereeniging, vr.
Annihilation, f. Vernietiging, vr.
Aunihiler , V. a. Vernietigen.
.Annioi , m. voorheen : Geregtelijle uit-

stel van één jaar, vergund aan eenen
sciluldenaar, 0.
Anniversaire , adj. jaarlîjksch, Dat alle
jaar op den zelfden datuns plaats heeft;
Procession - , jaarlijksche omgang , an.;
Fête -, Jaarfeest , 0 ; Jour , - , Verjaardag, rn *_, m . Verjaardag, m.
Antomination , f. Woerdspcling , vr.
flacon, m. zekere vogel.

Annonaire , adj. bij de oude Rom., als:
ViLes annonares , Steden , we/ks levens.
middelen te Rome moesten bczoren,
'yr. meerv.

Annonce , f. Aankondiging , Eebendmaking, vr. Afkondiging (van eet;

huwelijk), vr.
Annoncer, V. a. Aankondigen. Berigeen , Melden , Mededee/en , Bekend
nsa/len. - , Aanduiden , Verraden,
Doen zien , Aan/send/gen , Toonen.
*__, Verkondigen, Voorzeggen, Voorspellen. - , Aanmelden , Aandienen;
Se faire -, Zich laten aanmelden. * (s"), v. pr . Zich aankandigen , Zich
doen kennen.

schrijven.

Anrueilernent , adv. jaarlijks.
Annuitl , f. Annuiteit , vr.
Annulaire , adj Ringvormig; Doigt -,
Ringvinger , ass.
; Eclipse - , Ring-

zoneclips, vr.

vormige
Annulatif, iCe, adj. Vernietige5nd.
Anr.ularion , f. Vernietiging , vr.
Annuier ,, v. a. Vernietigen , Ophefl'en,
4fsc/ssjftn.
Annus , m. zekere wortel.
Anobli , an. Geadelde , es;. ; Les anoblis
De n/cane adel, M.

Anoblir, V. a. dde/en, Tot den ede/stand
ver Jefsn.
Anöblissemcnt, an Ads/en, o., Verhefling
tot den adeistand , vr. ; Lettres d' Brieven van ede/dom, m. meerv.
Anoche , zie Bonne -danse Belle -darne.

Anode, f geslacht van planten.
Anodn , iie , adj. Verzachtend , Pijnstillend , o. - , •m. Pijnsti/lessd mid-

de!, o.

A1odont II,. geslacht van slangen.
.Anodonte , f. geslacht van schelpen.
Anodontites, ei. p1. zie Mo ll usques acéphales.
Anodnie , f. Smarsetoosloeid , Vr.
Anodytésie , 1 Geaoellsosheid, vr.
Anoemie, zie Anéaie.
Anoling , na. zeepboom op do Philippijnen.
Anolis , m. zekere haa1dis.
Anomal , le , adj. Onregelmatig ; (In ver-

be -, Een vnregelmatig werkaysord, 0.;
Des fleurs annanales , Onregelmatige

bloemen, vr. meerv.
.Ansaonceur ,, an. Annonceerder (op het
Anomalie, f. Onregelmatigheid, vr,
tooneel) , m.
Annonciade, F. Riddererde of Menu/kenin de sterrek. , De afstand der ware of
middelbare plaats ee/ier plansee van
orde van Maniaboodschap , vr.
Annonciation , f. Aankondiging aan Mahet punt , taar zij van de zon het
S
-,
On: Féce de 1' -, Ma- verst verwijderd of her digse bij haar
ria, Vr.
ria -boodschap , vr.
is , M.
f.
in
de
node
gesch. , Jaarlijk_
Annone ,
Anomalipècle, zie Anomalopède.
M.
voorraad
van
mcndbe/seef:en
sche
.Anomalistique , adj. als : Révolution -,
,
*_, zekere roodachtige tarw ,
Omloop eener planeet , an.
Annotateur, an. $chrijyer van aanmsrkin.
Anomalo; • rn geslacht van insecten.
gen , m.
Anoaralopède , adj. Welke tecnen met viieZen verbonden Zijn.
Annotation , f. Aanmerking , Aanteekening , Verklaring , vr. Ge- Aiionéens , an. p1. in de vierde eeuw
regtelijke ojschnijving (van gcede
Znivcre Anianen , m. mee rv .
ren), vr.
Anonaides , zie Difforlees.
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Antacées, rn p1. oude naam der Squales
en Sconibres.
thntacide , ad). ongebr. zie Antiacide.
Anragonisrne , na. Tegenwerking eener

Anomie, f. soort van schelpdier .
Anomies, fl1. PL geslacht van schelpdieren.
Anornites , f. p1. zehece versteende sc/ielp.

diet en.

.

Anon , m. Ezelsi'eulen , T7e 1,11 en , o.
Anoces , 1. pl. familie van planten.
4nwnewent , m. fatn. Stoctering in het

lezen, vr.
v. n. fain. Stotteren (in het
lezen).
Anonyme , adj. Naraeloos , Ongenoemd.
*_, m , OngenoendschriJver, vs. —,
Wiens voornaam niec genoemd wordt
de 11ont.
of niet bekend is , als :
morecci , Een zekere Monimorenci.
*
, als : Garder 1'
Rester — , Zijflea nooam niet nernen (als schrijver).
Anonymernent, adv. J.Vameloos Zonder
zijnen naano ee noemen.
Aoopée , f Hssiszwaluw , vr.
.Anoptère, m. zekeoc boom.
Anordie, f. Storm uit het noorden (in
sommige streken), on.
Anordir, v n. van den wind, Naar hot
noorden loopen.
Anorexie , f. Afkeer van spijzen, m.
Anosmie , f. Verlies van den teuk , o.
Anostome in. endergeclache van SalAnozuer

t'erkende spier , vr.

,,

-

-

-

,

,

,

mones.
Anour , adj. Staartelos:.
Anpan , m. zekere sclselpviscIi.
Anqoticranade , f. zie Prélart.
.AtLramatique , F. zie Népenthe.
Atiredère , f. geslacht van planten.
Arise, f. Hengsel, o., Hengel, m., Oor,
Haiodva; , o. ; fig. fan. La cuisinoère fait
danser 1'
du panier ,, De kesskenmeid

-

brengt meer in rekenins, den zij voo

de groenten bp de 'soarks betaalc; Faire
le pot a deux anses , De handen in de
zijden zetten.
Kreek,vr., Kleine
inhano , m.
, Slakvormig versier.
sel aan een slot , 0.
in de bouwk.
als : Voce en
de panier , Plat ge
w eif , dat de volkoinene bog: n;et
heeft, o.
Anséatique , zie Hanoéatique.
Anser , V. a Eon oor of hengsel aan iets
maken.
Ansèces , m. pl geslacht van ganzen,
Ganzengeslachc , o.
Ansérine, f. geslacht van planten.
Anoérioeote , f. Garsjs o.
.Ansstte , f. Oortje , Hengseltje , o.
Oog, Oogje, o.
Ansière, f. Net , dat men in eene kreeft
zet
.Auspect , an. Handspaak (op schepen) ,
Anspcssade , zie Lancepessade.
Anca , zie Tapir.

*_,

-

-

,

,

,

spier, vr.
Antagoiaiste , ilL Tegenscrever, Pijand, m.,
Tegenstreefster , I7ijandln , vr. ° —,
adj. als : Muscle —, of. °—, in. Tegen-

^

Antale , m. sor t van Ichelpdier a
Antalgique, adj. Pijnsoillend, Verzach.

tend.
Antawba, rn zeker dier, dat naar den

luipeoard gelijk t
Antan, ni enkel in: fig. Je ne m` en sou.
cie non plus que (les neiges d' . , ik
bekreun er mij niet ova. s — , zie Antenois.
Ancanaclase , f. Herhaling van een zelf-

de woord in verschillende beteekenisson, vr.
.Antanagoge, f. Tegeo;beschuldiging , vr.
lkntanaire , zie Ancenuis.
Antanier, ere, add. van vogelen , Van het
vorige jaar.
Antanois zie Anenois.
Ancaphrodsiaque

Antaphroditique , adj.

Dc teeldrijt tegengaande.
Antarctiçue , ad. Zuidelijk ; Pôle —,
Zuid.
Zuidpool vr.; Cercie polaire
poolcirkel, m.; ferres antarctiques, Zuidpoella/Iden , o. osseery.
Ancarès , te. ster der eerste grootte in
het hart van den schorpioen.
Ante, f Windpiank aan eens molenwiek,
vr. °—, Uitspringende pilaar op ee.
new muur , m.
Anoéédcnimeot adv. Zonder voorajgaan-

-,

,

de betrekking.
Ancécédence , f. als : Mouremenc en

Beweging van 12e: oosten naar het wee5th , vr.
Antécédent , te , adj. Voorafgaand , Voorrn in de spraakk., lietgaand.
gene , waarop een betrekk. voornaausw.
Eerste stelbetrekking heeft, o.
Zing, 'r. Eerste lid, 0.
Antécesseur , no. voorheen , Horg!ceraar

*__,

*_,

,

in de regtsgeleerdhefd , m.
Antechrisc , m. 4ntichrisr , no,
Antéciens , m. p1. Tegenwoners , vs. nieere.
Antédiluvientie , adj. f. Van voor den Zond.

vloed.
Antelée, f. geslacht you planten.
Antérnétique , zie Aotiénaétiqus.
Antenaire , f. goslacisc van planten.
Antenale , an. zie dtlbscros.
Antenne, f. acheepsv. , Spurt , m.
bij de natuurk., Voel/ieren , Spriec, m.
Ancennulaire, M. gee/ac/st van Poiypicro.
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At]tennulë, f. zie Palpe.
.Antenois , adj. Slechts één jaar oud, Een.
jarig , Taman het vorige jaar; Agneau —,
Eenwinter , m.
.Antenolle, £. Sprietje, o., Kleine spriet, in.
Antenore, f. geslacht van schelpen.
Antéoccupation , f. zekere figuur, volgens

iu'el ke°men dengenen , dien men iets mededeelt, als reeds daarvan onderrigt

houdt.
-Antéon, m. geslacht van insecten.
Antépénultième , f. Derde lettergreep van
achteren , vr.
Antéprédica ►nens , m. pl. Poorafgaande
vragen , vr. meerv.
-Antér,
enr, ne, adj. Vroeger , Voorafgaand;
Contract —• à un autre , Een vroeger contract , o. * —, Vorig, Voorste; Face
antérieure, Voorgevel, m.
.Antérieurement , adv. (à) Vroeger (dan).
.Antériorité, f. Het vroeger zijn , o.
Anternons , m. pl. Dijken dwars door
zoutmoerassen , m. meerv.
Antes, m. pl. Pilasters door de ouden
aan het einde hunner tempels geplaatst, m. meerv.
Antesciens, zie Antéciens.
,Antesphories, zie Anthesphories.
,Antestature, f. Kleine verschansing, vr.
Antheli-tragien , m. zekere uitwendige

oorspier.
Anthélix , m. Verhevenheid van het kraak.
been des Dors, vr.
Anthelmintique , adj. li'ormdrijvend.
Anthémide , zie Camomille.
Anthéosperme , zie Xyphalier.
Anthéphora , f. geslacht man planten.
Anthéra , £ Top der helmstijltjes in de
toemen , kiezeltop , m.

Anthéric , m. geslacht van planten.

Anthérine, f, zeere visch.
Anthérure, f. een heester.
Anthérylie, f. geslacht van planten.
Anthèse , f. Tijd van de hoogste volmaaktheid eener bloem , m.
Anthesphories, f, pl. Feesten ter eere van
Proserpina, o. meerv.
,Anthestéries, f. pl. .Bacchusfeesten, o.
meerv.
Anthias , na. zekere visch. *—, zeker insect.
4nthiasistes, m. pl. zekere ketters, welke
het werken verdoemden.
.Anthidie, f. geslacht van insecten.
Anthie, f. geslacht van insecten.
„Anthilion , m. zie Héli.anthe annuel.
Anthistérie , Anthistirie, f. geslacht span
planten.
Anthocercis, zie Uralier.
Anthocère, f. geslacht van planten.

Authocone , f, geslacht span planten.

.NTH
Anthodon , m. zekere heester.
Antholie, f. zekere plant.
Antholise, f. geslacht van planten.
Antholithe , f. zie Phalaris pétrifié.
Anthologe, zie Florilège.
Arichologie, f. Bloemlezing , vr.
Antholome , f. geslacht van planten.
Antholyse , zie Antholise.
Anthomyie, m, geslacht van insecten.
Anthorn yses , m. pl. familie van vogelen.

Anthonothe, m. een heester.
Anthophage, m. zie Lestève.
Antho philes , m. pl. Bijengeslacht , o.
Anthophores, m. pl,. geslacht van insecten.
Anthophyllite , f. een mineraal.
Anthora , Anthore , f. soort van aconitum.
Arithosperme, m. geslacht van planten.
Anthraciens, m. pl. huis,ezin van insecten.
Anthracite, m. soort van slecht brandende

steenkolen.
Anthracoce, m. Beenzweer, vr.
Anthraconistre, tn. zeker werktuig - der

scheikundigen. ^01
Anthracose , in. soort van bloedvin aan

het oog.
Anthrax, an. Pestbuil , vr., zie Charbon.
Anthrène, m. geslacht van insecten.
Anthribes, m. pl. geslacht van insecten.
Anthropoforme , adj. Eene menschelijke

gedaante hebbende.
Arschropogénie, f. Kennis van de voort.

teling der menschen , •vr.
Anthropoglyphite, m. Steen, welke zoo-

danig gesneden is, dat hij een deel
van een menschelijk ligchaam voorstelt, rn.
Anthropographie, f. Beschrijving .van het
mensclhelFjk ligchaans , vr.
Anthropokaies, m. pl. aMlenschenrnoorde's,
Menschenbranders, no. meerv. .
An:hropolithe , . Versteening vak.. een
deel des menschelijken ligchaams, vr.
Anthropologie , f. Ontleedkunel;ge rede
over het menschelijke ligchaam , vr.
* —, Menschkunde , vr. * — , Figuur ,
volgens welke men aan de Godheid menschelijke aandoeningen en verrigtingen

toeschrijft, vr.
Anchropomance , f. Vaarzegging uit de

verschijning eens duoden , vr. *—,
Waarzeg..ing uit de ingewanden eens
menschen , vr.
Anthropotnétrie, f.. Kennis van de evenredig
vr.-hednsmclijkghas,
Anthropornorphe, zie. Anthropoforme.
Anthropomorphisme , m. Leer dergenén ,

welke aan God eene menscheli jke gedaante toeschrijven , vr.
Anchropomorphite, m. Visorstander van

die leer , m.

ANT H
Anthropopathie , f. Figuur , waarbij men

aan God menschelijke hartstogten toe.
schrijft, vr.
Anthropophage , acij. Menschenvleesch
etend. *'-, m. 1J1enscheneter , m.
Anthropophagie , f. Eten van menschenvleesch , o.

Anthroposomatologie, f. Verhandeling over

de inrigting des menschelijken lig.
chaarns . yr.
Anthroposophie, f. Kennis van de menschelijke natuur, vr.
Anthropotomic, f. Ontleding van het
menschelijke ligcliaain , vr.
Anthure, m. geslacht van schaaldieren.
Anthyllide , m. geslacht van planzen.
Anthypnotique , adj. Slaapwerend.
Anthypophore, f. Figuur , waarbij men
zijne eigene tegenwerping wederlegt, vr.
Anthystérique, zie Antihy stérigne.
Anti, prép. ins. in zameust., van het Lat.
Anti , voor, als: Antichambre, Voor.
kamer , vr. * — , het Griek. Anti, 'te.
gen, als: 'Antidote, Tegengift, o.
Actia , m. soort van visch.
Antiaeilde, adj. Zuur verdrijvend.
Antiadiaphoristes, m. pl. in de 16de eeuw.,

Gestrenge Lutheranen, m. meerv.
Antiaphrodisiaque, zie Antaphrodisiaque.
Antiapoplectique, adj. als: Remède --, of:
* -- , tn.

Middel tegen beroerte, o.

Antiare, m. zekere boom.
Antiart critique,m Middel tegen de jicht , o.
Anciasthmatique , m. Middel tegen de adisa-
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Antichtone , zie Antipode.
Anticipant, adj. in. van de aanvallen ee

ner koorts, Vervroegend.
Anticipation,'' f. Het doen van iets voor
den tijd, o. , Vervroeging, vr.; — d'un
payemeiit, Betaling voor den tijd, vr.;
Par ~, Bij wijze van voorschot; ook:
boor den tijd; Payer par —, Vooruit

betalen. * -, Inbreuk (op iemands
regten), yr. * -•, zekere figuur, waar.
bij de redenaar vooraf de tegenever.

pingen 'wederlegt, die hem kunnen ge
worden. *—, in de toonk., liet-makt
laten hooren van eene noot of van een
accoord zoor den tijd. * — , in het
finantiew., zekere leesping, ,dnticipa•
tie, vr.
Anticipé , ée , adj. Voorbarig ; Une joie
anticir'ée, Eene voorbarige vreugde;
Chagrins anticipés, Droefheid voor den
tijd, vr•
Antieiper , V. a. Doen voor den tijd , als :

-- le payement, Vooruit betalen, Zoor

den tijd betalen. * _ , in de muz.,
Eene noot, enz. te vroeg laten hooren.
* — , Voorkomen. * —, V. n. Inbreuk
doen (op , sur), Zich wederregtelijk

iets toeëigenen.
Anticoeur, m. gezwel aan de borst van

een paard, P.
Antieonsdtutionnaire, m. Die of Dat strijdig is met de bul unigenicus.
Anticonstitutionnel, lie, adj. Strijdig met

de staatsregeling.

borstigheid, o.
Antibachique , m. zekere voetmaat der ou-

Anticonstitutionnell eenent, ado. Strijdig

den (2 lange en i korte greep).
Antibarillet, m. zekere aardschelp.
Antiborie , f. Evennachtswijzer der on-

Anticonvulsionnaire, adj. et m. Die niet

den , m.
Antibrachial, Ie , adj. Tot den voorarm

be hoorende.

Anticabinet , m. w. gebr., Voorkabinetje, o.
Anticachectique , adj. als : Remède —, on:

* _ , m. Middel tegen het bederf der

vochten, o.

Anticacochymique, adj. als : Remède —, of:
*—, m. Middel tegen een' te grooten

overvloed van vochten, o.

Antica^isodique , Anticausotique , adj. als:
Remède —, on: *..., m. Middel tegen
den causus, o.

Antichambre , f. Voorkamer, Zijkamer,
Spreekzaal , vr.
Antichore , us. zekere plant.
Antichrèse, f. Oerpanding van zijne gee.
deren of inkomsten aan eenen schuld.
eischer, vr.
Antichrétien, nne, adj .
dom strijdig.

Met het christen .

met de staatsregeling.

geloofde , dat de stuiptrekkingen van
sommige, dweepers natuurlijk waren,
Anticrépuscule, m. Tegenschemering, vr q
Antidactyle , tn. zekere versvoet , -inti•
dactylus , m.
Antidate, f. Vervroegde dagteekening , vr.
Ancidater , V. a. Vroeger d4gtoe"kenen 1 .fln•
tidateren.
Antidesme, m. geslacht van planten.
Antidicomarianites ,. Antidicomarites, Anti..
dicomorites, m. pl. Dweepers, welke be.,.

weerden, dat Maria na de geboorte
van Jezus nog verscheidene kinderen:
bij Jozef gehad hebbe , m. meere.
Antidiluvienne, zie Antédiluvienne.
Anti dotaire , m. Boek , waarin de tegen.-.

giften beschreven zijn , o.
Antidote, m. Tegengif, Tegengift, o.
Antidysentériqu: , adj. Tegen den buik.
loop. * —, in. Middel tegen den buik

-lop,.

Antiémétique, adj. Tegen de braking.
Autiennéaèdre , adj. Dat aan de tegen.
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overstaande zijden negen vlakken heeft.

Antimoiné, ée, adj. Spiesglans bevattende.
Antimonarchique, adj. Strijdig met de

Anciépileptique , adj. a's: Remède —, of:

*—,m. Middel tegen de vallende ziekte,o.

alleenheerschi ng.

Antiétique, zie Antinectique.
Antifarcineux, use, adj. Tegen de wormen

Antimonial, le, adj. Tot spiesglans be-

(der paarden).
:Antifébrile, adj. als: Retnéde —, of: *—, in.
ICoortsverdr; jvend middel , Koortsmiddel , o.
Autigalactique , adj. veroud. zie Antilai-

Antimorveux , m. Snotwerend middel ,

teux.
Antiglaucome , m. Ziekte , waarbij liet

kristalfijne vocht Bene verhevenheid
vormt, vr.
Antigone, f. Indische Araanvogel , m.
Artigoriusi, m. Glazuur voor Delftsch
aardewerk, o.
Antigoutteux , use , adj. Tegen de jicht.
Antiheetique, adj. Tegen de teringkoorts.
Antihéinorrhoïdal , le , adj. Tegen de aan
-beijn.
Antihere étique , adj. Tegen den uitslag.
Antihydrophobique , zie t1ntily ss..-'.
A.ntihypocondriaque , adj. Tegen de hy.
pochondrie.
Antihystérique, adj. Tegen de opstijging
der baarmoeder.
Antiictérique, aclj. Tegen de geelzucht.
Antilaiteux, use, adj. Melkverdrijvend ,
Zogverdrijvend.
Antilambda, m. voorheen, „,4anhalingsteeken („ "), o.
Antilis, zie Antilysse.
Antilope , m. veroud., zie Lobule.
Antilogarithme, m. Cornpleieent vara den
logarithmus van Benen sinus , tangent
enz., o.
Antilogie, f. Tegenstrijdiglceid Ceusschen
twee plaatsen van den zeljden schrijven) , vr.
Antiloïmique, adj. veroud. , zie Antipestilentiel.

Antilope , f. Antelope, yr.
Antilysse , adj. Tegen de razernij

of dol-

heid.
Antimachies, f. pl. voerbeen , zeker feest

op het eiland Cos.
Antimarianiees , zie Antidicomariauites.
Antiwariens , zie Antidicornarianites.
Antimélascolique , adj. Tegen de melaneho-

lie , Droefheid weerend.
Antimense, f. zeper altaarkleed in de

Grieksche kerk.
Antitnéphitique, edj. Stankverdrijvend.
Antimétabole, Antiunétalcpse, zie Antimétathèse.
Antimetathése, f. zekere herhaling, ,Ifa-

timetathesis, vr.
Autitnoine, m. Spiesglans, m., Spies.

glas, o.

hoorende , Spiesglans ...
Middel tegen den droes, o.
Antinale , m. zekere zeevogel.
Antinational , le , adj. Strijdig met den

geest des volks, Intivationaal.
Antinéphrétique, m. Middel tegen het

graved, o.

Antinomie , f. Strijdigheid (der 'vetten
enz.), vr.
Antinomien , m. Dweeper , die geene wet

erkende, m.
Antinous , m. zeker gesternte.
Antioccupation , zie Prolepse.
Antiodontalgique, zie Antodontalgique.
Antiope , f. zeker insect.
Antiorgastique , adj. Geschikt oin de gis

vochten te bedaren.
-tingder
Antipape , m. Onwettige paus , Tegenpaus,m.
Antiparailëles , f. p1. dntiparalle;len , vr.
meere.
Autiparastase, f. zekere figuur , waarbij
een beschuldigde ,bswijst , dat, ware
hij schuldig aan de hem toegeschrevene daad, hij eerder lof dan berisping
zou verdienen , Antiparastasis , vr.
Antipaste , m. zeker versvoet van twee
lange grepen tusschen twee korte.
Antipate , m. geslachte van wormen.
Antipathie , f. Afkeer, Natuurlijke afkeer, na. ; Avoir de 1' --- pour q. q.,
Eenen afkeer van iemand hebben ; Avoir une — invincible pour les souris ,

Eenen onverwinnelijken afkeer van de
muizen hebben. * —, in de schilderk.
Onaangename vermenging van kleu.
ren, vr.
Antipathique, adj. Lean nature afkesrig
Tesenstrijdig.
Antipéristaltique, adj. Onregelmatig , (in
de beweging der ingewanden ) .
An tipéristase , f. Tegenwerking , vr.
Antipestilentiel, lle, adj. Tegen de pest,
Pestwerend.
Antiphilosophique, adj. Onwijsgeerig, Strijdig met de wi jsgeerte.
Antiphilosophisrne , m. Onwijsgeerigheid ,
yr.

Antiphilosophiste, m. Die strijdig snee de
wijsbegeerte hanjelt.
Antiphlogistique, ad;. Tegen de gisting
des bloed:.
Antiphonaire, m. Boek, waarin de voor
te zingen 'gezangen (Antiennes) wet no•
ten voorzien zijn, o.
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Antiphonie, f. zeker gezang , Antipho-

Antispase,f. Afleiding der vochten, vr.,
zie Révulsion.
Antispasmodiquè, adj. als: Remède--, ou

nie, vr.
Antiphrase , f. Omgekeerde zin , m.
Antiphraser , v. a. w. gebr., Volzinnen

maken, die strijdig zijn met de. spraakkunst.
Antiphth'sique , adj. Tegen de tering .
nthiphysique, adj. veroud. , zie Carminatir"
* — , Tegennatuurlijk , Onnatuurlijk
(b. v. van zonden).
Antipleurétique , adj. Tegen de pleuris.
Antipodaerique , adj. Tegen het voeteuvel.
* — , Tegen de jicht.
Antipodal , le , adj. han de tegenvoeters.
Antipode , m. Tegenvoeter (ook fig.) , m.
Antipraxie, f. Tegenstrijdigheden in de
verrigtingen des ligchaaws , vr. meerv.
Antiprostate, f. zie Prostate inférieure.
Antiptose, f. Verwisseling van den eenen
naamval voor den anderen, vr.
At,tiputride, adj. Verderfwerend.
Antipyrétique, adj. veroud., zie Fébrifuge.
Antipyrotique , adj. ongebr. , legen brand'
wonden.
AntiquailIe, f. Oud'zeid zonder waarde,
vr. *—, Oud meubel , o , , Oude prul , vr.
Antiquaire , m. Kenner en liefhebber van
oudheden, Oudheidkundige, Ilerzamelaar van oude boeken , schilderijen
enz. enz. , m.
Antique , adj. Oud , dloud. * —, Oudere
'svetsch. * --, Oud, Uit de oudheid herkomstig , antiek. * --, . Oudheid,
vr. * — , Pl. Antiques , Oudheden , An.
tiken, vr. meere. *--, als: A 1' —,
adv. Volgens den trant of den smaak
der ouden, Ouderwets.
Antiquité , f. Oudheid , vr. , Overoude
tijden, m. naeerv. *—, Oudheid, vr.,
Ouden , M. meere. * -- pl. Antiquités a
Oudheden, vr. nseerv., ;loortbrengselen
der oudheid , o. meere. * —, Oudheid,
vr., Hooge ouderdom, m.
Antirachitique , adj. Tegen de Engelsche
ziekte.
Antirépublicain , ne , adj. tf keerig van
een gemeenebest.
Antirrhécique, aclj. als : Ouvrage — , Te.
genschrift , o.
Antisalle, f. w. gebr. , Voorzaal , vr.
Antisciens , m. pl. Tegenschaduwigen , m.
meerv.
Antiscorbutique , adj. Tegen de scheurbuik.
Antiscrophuleux, use, adj. Tegen de klierzweren.
Antiseptiqub, adj. als : Remède —, on :
*—, m. Middel tegen het kond-vuur, o.
Antisigma , m. Dubbele sigma , vr.
Antisocial , le , adj. Onmaatschappelijk ,
Strijdig met de maatschappij.

*—, rn. Middel tegen krampen, o.
Antispaste, adj. als : Pied — , on : *—, m.

Antispastus (bestaande uit eenen lambus en choraeus) , m.
\ntispastique , zie Dérivatif et Révuls if.
Antispode, m. Tlalsche Spode.
Antisporique, adj. Tegen de schurft.
Antistrepte , f. bij de ouden , .Rolletje on-

der de pootera der tafels , enz., o.
Antistrophe , f. Antistrophe , vr.
Antisyphilitique , adj. Tegen de venus.

ziekte.
Antitacres, m. pl.° Dweepers , welke staan•

de hielden, dat het zedelijke kwaad
door een van Gods schepselen in de
wereld gekomen was, an. meerv.
Antithermopsicre, m. zekere dubbele thermometer.
Antiti,ées , m. p1. zekere kwade geesten.
Antithénar , m. • Spies aan den duim , en
aan den groeten teen , vr,
An i:hcse, f. Tegenstelling , vr.
Antithéta re, m. Degene die zich trachtte
te verontschuldigen , door zijnen aan klager eene dergelijke misdaad te las
te leggen.
-te
Antithétigae, adj. Eene tegenstelling bevattend.
Arrtitragien , adj. m. , als : 14 uscle —
Spier in het dikke van het kraakbeen
des oars , vr.
Ancitrague , m. Dikte van liet kraakbeen
des ,oars, o.
Antitrinitaires, m. pl. Dweepers , welke de
drieëenheid loochenden , in. meerv.
Antitrope , adj. Eene andere rigting hebbende, dan het zaad.
Antitype , m. Tegenbeeld, o.
Antivénérien , one , adj. Tegen de venusziekten. *—, m. Middel tegen de atenusziekten , o.
Antivermicuiaire, adj. ongebr. , zie Antivermineux.
Antivermineux , use , adj. Tegen de normen , zie Antheimintique.
Antodontalgique , adj. Tegen de tandpijn.
Antofles , m. pl. als : — de girofle , Zeer

groots kruidnagelen , welke bij de inzameling aan de boonren zijn gebleven,
Meêrnagels, us. meerv.
Anroiser, V. a. (Mest) aan hoopen zetten.
Antoit, m. scheepsw., Schotbout , m.
Antologe , zie Anthologe.
Antologie , zie Anthologie.
Antonin , ni. 4ntonijner monnik , rat.
Antonornase , f. figuur, waarbij men
een' genreenen naam in plaats van een'
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eigenen of omgekeerd gebruikt, .into.
nomasis, vr.
Antora , zie Anthora.
Antoxa , f. zekere plant , welker wortel
goed is tegen den beet van vergiftige
beesten.
Antracite , zie Anthr<wc te.
.Antraconistre, m. -werktuig oin te onderzoeken , hoe groot de hoeveelheid kool
lucht is , Koolstrfzuur.-stofzurinde
meter, m.
Antre , m. Hol , o. , Spelonk , vr.
Antriades , m. pl. familie van vogelen.
Antribes , zie Anthriles.
Antrisque , f. zekere plant.
Antropoglyphite, zie Anthropoglyphite.
Antropokaies , zie Anthropo ^aies.
Antropolithe , zie Anthropolithe.
Antropologie , zie Anthropologie.
Antropomorphuu., zie Anthropomorphe.
_Antropomorphite, zie Anthropomorphite.
Antrustions, m. pl. bij de Germanen , 1/rij-

wi lligers , welke de vorsten hij hunne
ondernemingen volgden , rot. meerv.
Anuer , V. a. , als : -- des perdrix , Het
gunstige oo, enblik kiezen , om de patrijzen bij het opvliegen te schieten.
Anuiter (s'), v. pr. Door den nacht overvallen worden , Zichverlaten , zoo
dat men door den nacht kan overvalion worden , Zich verlaten.
Anus, m. Opening van den aarsdarm , vr.,
Gat, o,, da's, m.

Anxiété , f. 4ngst, rya. * -- , Benaauwd-

heid , vr.
Anychie, f. geslacht van fuweelbloe-

ne en.
Aodons, m pl. geslacht van ypisschen.
Aonides, f. pl. bijnaam der zanggodin
-ne.
Aorasie, f. Onzigtbaarheid , vr.
Aoriste , m. in de Grieksche en Fransche
spraakk. , een onbepaald verledene, tijd,
.doristus , m.

Aorte, f. Groots slagader, Hartader, vr.
Aorte•douroucouli, m. zekere aap.
Aortique , adj. Tot de hartader behoo-

rende.
Aofit , in. Augustus, m, Oogstmaand ,
'yr.; La rni-aout, Half augustus, Den

vijftienden van oogstknaand. met
het lidivoord, als : L' —, .De oogst,
Wis. ; Faire l' —, Oogsten , Den oogst of
.De vruchten inzamelen ; Avant 1' —,
Voor den oogst.
,Aoáté, ée, adj. Door de zon in augus•
tus rijp geworden.
Aoáter , V. n. Rijpen , Rijp worden.
Ao«teron , m. W. gebr. , Maai j er , Oog

-ster,m.

Apaete , m. zekere boom.
Apagogie, f. Bewijs eener stelling uit
de ongerijmdheid van het tegendeel, o.
Apaiser , zie Appaiser.
Apa)hehine , f. zekere heester.
Apalanche, f. geslacht van. planten.
Apalath , zie Aspalath.
Apalaton, m. zekere boom.
Apale, m. geslacht van insecten.
Apalike , f. zekere vise/i.
Apalytres , m. pl. geslacht van insecten.
Apanage , m. Goederf n , o. of Inkomsten.,
welke vorsten aan hunne jongere kinderen geven, vr meerv., ,4panage, o.;
fig. Deel , Gevolg, Uitvloeisel , o., Ei

-gen/om,.
Apanager. , V. a. (flan jongere kinderen)
een - inkomen geven, t?panajeren; — q. q.
de , Iemand ... tot een apanage geven.
Apana iste , m. Geapanageerde , in.
adj a, als : Un prince --, Een geapana-

geerd prins , m.
Apanthropie , f. veroud. , Menschenschuw-

heid , vr.
Anar, Apara, m. zeker dier.
Aparéa, zie Apéréa.
Aparine , f. zekere plant.
Aparté , in. fletgene op het tooneel ter

zijde wordt gesproken , o.
Apace, f. zekere plant. * —, geslacht

van insecten.
Apathie, f. Gevoelloosheid, Ongevoelig
-heid,.
vr.
Apathique , adj. Gevoelloos , Ongevoelig.
* _ , in de plantk., Geen teeken van gevoel gevende, Ongevoelig. *—, in de
ns. hist. , Zonder zigtbare zintuigen,
Gevoelloos.
Apathiste , m. Voorstander der gevoelloos
-heid,m.

Apatite, f. zeker prisneatisch kristal.
Apaturies, f. Pl Bacchusfeesten te Tithe-

ne, o. meerv.

Apaw, m. zekere schelpvisch.
Apedeute , adj. ongebr. , Onwetend, ]Viet

onderrigt.
Apedeutisme , m. ongebr. , Onwetendheid

bij gebrek aan onderwijs, vr.
Apens, zie Guet-apens.
Apéiba , zie Aubletie.
Apepsie, f. Gebrekkige spijsvertering, vr.
Aperception , f. Geweten , o. , Inwendige

. stem , vr. , Inwendig gevoel , ó.

Apercevable , adj. Bemerkbaar , Zigtbaar.
Apercevance , f. Bemerkend vermogen , o.
Apercevoir , V. a. Bemerken, Bespeuren ,

Ontwaren ; fig. Bespeuren , Ontdekken..
*--, Opmerken, Waarnemen; fig. Op•
merken; van hier: S' —, v. pr. .dlerken ; 5' ,._. de q. ch , Iets merken.
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,percher, v. a. De plaats opmerken ,

waar (een vogel) den nacht doorbrengt.
Apercoir, m, zekere plaat bij spelden.
makers.
Aperçu, m. Uittreksel (van een proces),
*
Ruwe

opgave, vr. , Overslag , m
Apère, f. geslacht van planten.
Apéréa, zie Cobaye.
Apérianthacées , f. pl. familie van plan-

ten

9

Apéritif, ive, adj. openend, Afdrijlend.

* _, m. Afdrijvend middel , o.

AFéritoire , f. bij spaldenmak. , Plaat , om

her draad gelijk te maken, vr.

Apertement, adv. veroud., Openlijk.
Apertise, f. veroud. , Behendigheid, Vlug -

keid , vr.
Apéta'e, adj. Bladerloos , (zie Pétale).
Apetissement, in. (Schijnbare) verkleining, vr.
Apetisser, V. a. Kleiner ma k en, Pewkleir en. * -• , Kleiner doen schijnen. * —
(s'), v. pr. et: *--, v. n. Kleiner aver den, Verkleinen. *-, Kleiner schijnen.
Apette , zie Avette.
A pen près, zie Près.
Aphanize , f. zekere rots.
Aphélie , f. Grootste afstand (eener planeet) van de zon, m. * -, adj. Op den

grootsten afstand van de zon.
Aphellan , ni. de schoonste ster in de

tweelingen.
Aphérèse , f, zekere figuur , .f kapping

aan het begin van een voord, vr.
Aphidiens , m. pl. familie van insecten.
Aphidivore, m. naam van insecten, die

van boomluizen leven , Booinluizenvreter , an.
Aphie , f. zekere visch.Aphitée, f. binder/ooze plant.
Aphodie, f. geslacht van insecten , die
van drek leven.
Aphonie, f. Verlies der stem door ziekte , on
Apborisme , m. Korte spreuk , vr. , Zet.
regel, m.
Aphoristig(te, adj. Spreukachtig, eQphoristisch .
Aphracte , m bij de ouden , Schip met
ééne rij riemen , o.
Aphrite , m. geslacht van insecten.
Aphrizite , m. zekere onelectriseerbare

mijnstof.
Aphrodisiaque , adj. diet teelvocht ver.

meerderend.
Aphrodisiennes, Aphredisies, Aphrodisties ,
f. pl. Feesten ter eere van Venus Aphro=
dite, o. meere.
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Aphrodite, f. Aphrodite, f. * -, geslacht
van zeewormen.

Aplironathron , zie Halinatron.
A }hronille, f. zekere pisdrij vende plant.
Aphronitre, m. Zoutsteenschuim , o.
Aphthartes, Aphthartcodocétes, m. pl. Dweepers, welke stelden, dat het ligchaam
van jezus onbederfelijk , ongevoelig
voor smaad en onsterfelijk was, m.
,neerv.
Aphthes, f. pl klcis,e zweertjes in den
mond, Sprutiv, Sprouw, vr.
Ap(htheux, use , adj. Tot de sprouw behoorende.
Aphye , ni. zekere vise/i.

Aphylle, zie InIeUUillé.
Aphyosto,nne, ,n. geslacht van visschen.
* - , zeker insect.
Aphytée, zie Aphirée.
Api , m. ook : Pomme d'.- , zekere lek
appel.
-ker
Apiaires, m. pl familie van insecten.
Bijentiter,
Bijen.Apiatre, Apiastre, iii.
wolf, m. zie G uépier.
A pic, zie Pic.
Apicre , f. geslacht van planten.
Apinel , m. zekere wortel.
Apion, m. geslacht van insecten.
Apiqier, V. n. scheepsw., van den kabel
bij liet opwinden van het anker , Regt
boven het anker komen; Le cable api.
que, De kabel komt regt boven het anker.

Apis, m. Egyptisch godheid in de ge
Benen stier. *-, in de ster -dan-tev
rek. , zie Abeille.
Apitoyer , V. a. Het medelijden van ...
opwekken, Tot medelijden bewegen;
van hier Treffen , Roeren. * - (s') ,
v. pr. Zijn medelijden betuigen (met ,.
sur).
A pins , zie Trypoxylon.
Aplaigner, zie Luister et Parer.
Aplaigneur, m. Werkman , die de haren

uit het laken trekt, in.
Aplaner, V. a. veroud. , zie Aplaigner.
Aplaneur, m. veroud., zie Aplaigneur.
Aplanir, V. a. Effen waken , Gelijk ma-

ken, Lijken; fig. Uit den uj eg ruimen,,
Wegnemen; — Ie eremin, Den weg ba
(s') , v. pr. Effen worden; fig..-ne.*
Uit den weg geruimd worden.
Aplanissement , m. Het effenen of gelijk
maken, o.; fig. ff'egneming, vr.
Aplanisseur, m. Fijnscheerder, Lakenbew,
rei der , in.
Aplatir, V. a. elfplatten, Plat snaken. *-.
(s') , v. pr. Plat worden.
Aplatissement, m. Afplatting, vr., Het
plat maken of worden.
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Aplatisseur, m. Flatmaker , m. * -- , bij
VOLTAIRE , boert, , Degene , welke den
aardbol voor plat houdt.

Apodictique g adj. Overtuigend.
Apodioxis, m. figuur, waarbij men een
bewijs als ongerijmd niet verontwaardiging verwerpt.
Apodipt;e, m. bij de Grieken , Gezang na
den avondmaalttijd, o. *—, in de Griek.
kerk, hetgene men in de Latijnsche
Complies' noemt.
Apodose , f. Tweede" gedeelte eener pen-

6i

Aplatissoires, f. pl. Pletharers, m. meerv.
Aplester , Aplestrer , V. a. scheepsw. , (De
zeilen) ophalen.

Aple s, m. pl ilarimznnetten , o. of eerv.
Aplite , m. zekere steen uit kwarts en
feldspaath bestaande.
Aplocères , m. pl. geslacht van insecten.
Aplomb , m. Loodregte rigti ng , vr. ; Etre
cl'— , Tenir Bien son —, Loodregt zijn;
van hier : Avoir de 1' —, Ire bien d' —,
Eene goede houding hebben (hij het
schermen en dansen); fig. revoir de 1' --,
on Avoir de 1' -- dans sa co>nduice
dans son earactère , Eene zekere vast.
held van gedrag, van karakter hebben.
Aplome , m. zekere resin bekende bergstof.
Apludee „ f. geslacht van planten.
Aplustre , m . bij de ouden , zeker sieraad
op den steven.
Aplysie , f. geslacht van zeedieren.
Apnée , f. Onmerkbare ademhaling , vr.
Apoa, m. soort van eend in Brazilië.
* _, zekere slang aldaar.
Apoatre, zie Cuêpier.
Apobomies , f pl. Feesten der Grieken,
bij welke neen app den vloer des tempels
offerde , o. meerv.
Apocalbasuin , m. zekere gomachtige stof
Apocalypse, f. Openbaring , yr.
Apocalypticlue_, adj. Duister, Geheim
-zing.
Apocin , zie Apocyn.
A.poeir.ées , zie Apocynées.
Apocinos , m. naam van eenen dans bij
de ouden.
Apoco, 311. pop. Sul, Hals, Stumper, m.
Âpocope, f. Bfkapping op het einde, vr.
*--, in de geneesk., Splirsterige been.

:

,

breuk, vr.

Apocrisiaire , m. bij de ouden, Zaakgelas.
tigde , Bode , sn.
Apocroustique , adj. in de geceesk., zie
Répercussif.
Apocryphe , adj. Verborgen, Onbekend,
Geheimzinnig. *--, Niet door goddelijke ingeving' geschreven , dápokrijf.
* -+-, Ongeloofwaardig.
Apocyn, m. out. , naam van een geslacht
van planten.
Apocynées, f. pl. familie van planten.
Apode, adj. Zonder bisikvinnen, (van
unaskers) Zonder pooteis , (van vogels)
Met zeer korte pootels. *--, m. Muur
Steenzwaluw, vr.
-zwalu,
Apodecte , m. bij de Griek- , Ontvanger
der schattingen, m.
Apodeipne , zie Apodipne.

ode, 'o.

Apogée, m. Grootste afstand (eener planeet)„ van de aarde, m. , dpogeum , o.;
fig. Etre à son —, Deszelfs hoogsten
graad bereikt hebben. t—, adj. Op den
grsotsten afstand van de aarde.

Apogon, m. geslacht van visschen.
Apograplie, adj. Afgeschreven, Gekopij.

eerd. *—, m..flfschrift, o , Kopij, vr.
Apojove, rn . Perste stand eener bijpla.
neet van Jupiter , m.
Apolle , f. geslacht van schelpen.
Apol!inaire, adj. als : Jeux apollinaires ,
Spelen ter eere ven dpollo , o. meerv.
Apollinaires , Apoliinaristes , m. pl. zekere
dweepers, welke beweerden, dat Chris-

Ins geen ligchaam , zoo als het onze,
had aangenomen.
Apollo, tr. Twintigsnarige theorbe, vr.
Apollon, m. zie Apollo, *—, Apollo, m.;
van Stier : Ce poète fait des vers en dépit d'—, Deze dichter heeft g.-enen
aanleg voor de poëzij ; fig. L 'amour a
ézé son —, De liefde heeft hem bij het.
maken zijner verzen bestuurd. * —,
zekere groote dagkapel. * —, weleer:
zeker huiskleed, dat slechts tot het
midden der dijen reikte.
Apollonien, one, adj. als : Hyperbole apollonienne et parahole apoUlonientie , De
gewone hyperbel en parabel, vr. rneerv.
Apollonies, f. pl. Feesten ter eere van
4 ollo, o. nseerv.
Apologétique , adj. Verschoonend , Verdedigend, Verwerend, Verantwoordend.
* --, f. Verdediging van Tertullia.

nus , vr.
Apologie, f. Verdediging, vr., Verweer schrift, o.

Apologiste , oh. Verdediger, Voorspraak, ta.
Apologue, m. Leerzaam verdichtsel , o.^
Zedelijke fabel , vr.
Apoltronir, V. a. (-enen vogel) de pun.
ten der klaauwen afsnijden.
Apomécométrie , f. 4fstandsmeting van
verwijderde voorwerpen , vr.
Apomystose , Apomytcose , f. Beving ge.
paard met eene snorkende ademha.
ling , vr.
Aponévrographie, f. Beschrijving van de
spanning der pezen , vr.
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Aponévrologie, f. Leer van de spanning
der pezen, vr.
Aponévrose, f. Vleejtchachtige verlenging
eener pees , Spanering der pezen , vr.
Aponévrotique , adj. Tot eene vleeschachtige uitspanning der pezen behoerende; Membrane —, Pleeschachtige
verlenging eener pees , vr.
Aponévrotorr,ie, f. Ontleding van de ver lenging der pezen, vr.
Aponoget , m geslacht van planten.
Apophane, adj. van kristallen , Waarin
men de ligging der kern, enz. ziet.
Apophlegmatisante, f. zie Apophlegmatisme.
Apophlegmatisme, m. Slijmverdrijvend
middel , o.
Apophorètes, m. pl. bij de Rom., Ge
bij-schenk,lvmadern
de Saturnaliën gaf, o. meerv. * —,
Pannen met eencn steel , vr. meerv.
Apophthegrne, m. Gedenkspreuk, Kernspreuk, Spreuk, vr., Merkwaardig
gezegde, o.
Apophthore, f,Vernietiging van het vruchtbeginsel, vr.
Apophyge, f. Plaats, waar de schacht
eener zuil uit het voetstuk oprijst, vr.
1 pophyllite, f. zekere aardachtige zelf
standigheid , zie Oeil de poisson.
Apophyse, f. Uitstekend been aan een
been , o. * — , van planten , Uitwas , o.
Apoplectique , adj. Dat op eene beroerte
betrekking heeft, daartegen geschikt
is, Apoplectisch. *—, m. Middel tegen
de beroerte , o.
Apoplexie , f. Beroerte , Geraaktheid,
vr. ; Tomber en — , Etre frappo d'une —,
Eene beroerte krijgen.
Apopsychie , f. Stikking , vr.
Apore , m. Onoplosbaar voorstel, o.
Aporisme, Aporon, zie Apore.
Aporraxis , m. bij de ouden, zeker bal -

als Un moine — , Een afvallige mon•

-

spel.

Aporrhée, f. Zwavelachtig uitvloeisel, o.
Aposcepsie, f. in de geneesk. , zie iVlé.
tastase.
Aposiopèse, f. zekere figuur, I7erzwijg i ng , vr.
Aposis, f. vermindering van dorst, vr.
Apostase , f. Verzameling van etter op
eene andere plaats , dan waar dezelve
ontstaan is , yr. , zie Abcès par conges.
tion.
Apostasie,, f. Verzaking eener leer, vr. ,
.//fi'al , in.; Tomber dans 1' —, Afval
-lig
worden, ,Elfvallen.
A.postasier, v. n. Yan het geloof afvallen,
Afvallen , .4ƒvallig worden.
Apostat , m. Afvallige , m. * .- , adj. m. ,

6

:

nik , m.

Apostème, m. bij geneesk., zie Apostume.
Aposter, V. a. Op den loer stellen , Be.
stellen, Overhalen, Omkoopen, Bepra.
ten , Opruijen (tot het uitvoeren eener
slechte daad).
Apostillateur, m. Schrijver van noten
of aanmerkingen op een regtsgeleerd
were, m.

Apostille, f. Noot, Aanmerking , vr.
* —, Aanmerking op den kant, vr. *—,
zie Post-scriptum. *—, danbeveling
(op den kant van een verzoekschrift),vr.
Aposriller, V. a. danteekeningen op den
kant van een contract of dergelijke
schrijven.
Apostis, m. Roeidol (eener galei), vr.
Apostolat, m. Apostelambt, Apostel.
schap , o.
Apostolicité, f. Apostolische gezindheid,vr.
Apostolin , m. zekere monnik.
Apostolique , adj. Pan de Apostelen , Eenen apostel voegende, Apostolisch. *— a
bij R. K. , Pauselijk , Apostolisch.
Apostoliquement, adv. 41s een apostel,
.epostolisch.

Apostoliser, V. a. W. gebr. , Prediken (om
te bekeeren).
§ Apostolorum , m. zekere zalf, Apostel
-zaif,
vr.
Apostrophe , f. zekere figuur in de redek. ,
Aanspraak, Toespraak, vr. *—, Ver
Scherpe vermaning, vr, *—,-wijt,o.
in de spraakk., Afkappingsteeken ('), o.
Apostropher , V. a. .glanspreken , Toespre.
ken. *—, Iemand hard bejegenen, Hein
verwijtingen doen. *—, han een uit
latings- of afkappingsteeken voor-

zien.
Apostume, m. Gezwel , o., Zweer, vr. ;
prov. fain. 11 faut que 1' — creve , Het

moet eindelijk uitbersten.
Apostuiner, V. n. Zweren , Etteren.
Apotactiques , Apotactises , m. pl. dweepers , welke van alle goederen afstand
deden.
Apotème , m. Loodlijn uit het midden
van eenen regelmatigen veelhoek op een
van deszelfs zijden, vr.
Apothéose , f. Vergoding , vr. * —, Opneming onder het getal der goden, vr.
Apothicaire , m. Apotheker , m. ; Botte
d'—, .Apothekersdoosje, o.; Poids d'—,
Apothekersgewvigt, o. ; Livre d' —, 4p.othekerspond, o. ; Garcjn — , Apothekersjongen , Apothekersgezel, Apothekersleerling, Apothekersbediende , m. ; Apprenti --- , Apothekersleerlinf , m.;
CO.,vpte —, Elpothekersreketzing, vr.;

OT
fig. facia. l ^gémire. d' --.,. dp4thek-eersre.

kenins, vr.

dpotheek, vr., .4po.thek rswinkel , m. * -, 4pothekerskzsn.st,
Apotheek vr.
jApotome, nl. Teerschil tusschen twee. onmeetbare groot/zeden, o. * --, in de
tapank. , Overschot van zekeren toon , o.
,Apótre , m. 4postel, m.; fig. Prêcher en
--- , comme un - , .des een apostel (d. i
,set ti eel zalving) preken ; spr. w. Faire
Ie bon --, Den• vrome uithangen, om
zijn voordeel..; iron. C'est un bon -,
.blij is een huichelaar, die onder den
dekmantel der vroomkeid tracht te
bedriegen. * -, 1p.ostel , Voortpla i.
ter, mn.
Apotropéen , nnne , adj. van eene godheid,
svelk,e men aanriep , wanneer eenig ongeluk dreigde.
potopées , in. pl. Teerzen, waarmede men
den toom n des goden afwendde, o. meerv.
Apous, tin. Paradijsvogel , m..
#tpozème , m. Geneesdrank , gin.
Appaiser, V. a. Bevredigen , Den vrede
herstellen, Tot vrede brengen. *-,
Stillen, Bedaren, Doen ophouden; van
bier: - un incendie., Een' brand blus.
schen. *_ (s'), v. pr. Bedaren, Opheauden, Toegeven.
Apparaitre , v. n. irr. Zigtbaar - worden,
Apothicairerie,

-.

,

j'ersch'ijnen; Un spectre lui a apparu,

ors: I1 lui est •ap paru un spectre, Hem
its een geest verschenen. *--, VerscFiijnen, Zich vertoonen-; Il apparalt des
bommes, Er verschijnen menschen. * --,
bij onderhandelingen , als : Faire -- de
see pouvoirs, Zijne geloofsbrieven of
,

zijne volmaggi tonnen.

Apparat, m. Voorbereiding, vr., enkel
in : Discours d' -, Sierlijke redevoe.
ring, vr. ; Cause d' ---, Plegtig refits.
geding, o. *-, Vertooning, Praal,
vr..; van hi-er: bij schrijfmeesters,
Lettres d' --, E.rullerters, Trekletters ,
vr. meere. *- , Beknopt woordenboek,
o.. Verzameling van spreekmanieren,
enz. uit eenen schrijver, yr.
Apparanx s m. pl. scheeps%v., Scheepstuig,
o. , Scheepstoerusting , vr.
Appareil, rri. Toerusting, i r. , Toestel,
m. , L'oorbereidselen , o. meere. *-,
Glans , Luister , m., Praat, vr. *--^
Vrertoening, vr. *-, Toestel, m. *--,
bij wondtb., Toestel van alles , wat floe.
dig is voor Gene kunstbewerking, een
verband, enz. ; van hier: bij het snijden van den steen : Le haut -- , De hoe.
ge snijding, vr. ; Le grand --, Degroote
-

snijding, vr. ; Le- petit -, lie kleine

slaijdir:g, vr •; L'. -- latéral., Snijding
in de zijde, yr. *--, Verband, o.;
IVlextre on Lever le pretgier -, Het eer•
Ste verband leggen of afsein:en ; fig.
Me:ttre on -- sur les blessures du coeur,
Een gewond ,hart genezen of trachten
te genezen. * -- , schee.psw. , als : - de
pom pe , Zuiger, m. *.-., in de natuurk.,
Toestel, 4paratus, m. *-, bij spijzen, Ingredienten, o. meerv. *---, in
de bouwk. , als: Bâtiment d'u.n bel --,
Een wel uitgevoerd gebouw , o. ; Unc
pierre est de ben --, Een steen is slechts
iz duim dik; Line pierre est de haut --,
Een steen is 24 tot 3o duim dik.
Appareillage , na. Gereedmaking om onder
zeil te gaan , vr. ; van hier; Ce vaisseau fait un boei -, Dit schip heeft een
goed aanzien bij het onder zeil gaan.
Appareíllernent , m. in dtn lendb. , Paring, vr.
Appareiller, v. a. (Gelijke dingen) za.
rnenvoegen, bijeenvoegen; -- des tableaux , Schilderijen zam.envoegen; une chose, Bij iets, dat men heeft,
doch op zich zelf niet gebruiken kan,
iets dergelijks voegen, Er bij Ierijgen ; J'ai trouvé a -- mon cheval , Ik
heb een paard gevonden , dat bij het
mijne staalt; --- on service de porcelaine, Een porseleinen servies completeren , d. i. De ontbrekende stukken er
bij krijgen; van hier : Bij iets , dat
men heeft , iets voegen , om er een stel
van te maken. * --, Opmaken , Toebe reiden , Klaar maken , Gelijk maken ,
In orde brengen , Eene gelijke hoogte
geven. * --, v. n. Het laatste anker
lig ten , vn; te vertrekken, Zich gereed
maken, om onder zeil te gaan. * -(s'),
V. pr. Paren.
Appareilleur, m. Oppersteenhouwer , wel

steengin toekent, zoo als zij be--ked
houwen moeten worden , m. * -, Stof.

feerder ,, m. * -, Bereider, aas. * -,
- Werktuig, waarmede men de tanden
van oenen kam gladmaakt, o.
Appareilleuse, f. Koppelaarster , vr.
Apparemment, adv. Waarschijnlijk.
Apparence, f. Uiterlijk voorkomen, Uit.
wendig aanzien, I'oorkomen , o. *--,
Schijn , m. ; Se contenter des appa.rences , Zich niet den schijn vergenoegen;
Sauver les apparences, Zich voor den
schijn wachten; En -, 1,1 schijn; Sous
1' -- de Ia d-evocion , Sous -- de dévoti•
on , Onder liet masker der vroomheid ,
Onder den schijn van vroomheid. *--,
Waarschijnlijkheid, vr. ; 11 y a -,
Liet is waarschijnlijk.
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min... *w- (s') V. pr. Arm worden, For.
armut.
vallend, Waarschijnlijk; fig. 2anzienAppauvrissement, m. Verarming, vr.
lij k, Voornaam. *-, Schijnbaar.
bij geneesk. , als : L' -- du sang , Het
Apparenté a ée, adj. , als : Mal -, dfrme
bederven des bloeds.
of Geringe bloedverwanten hebbende;
Appear
in. 'Lokfluitje , o.
Lokvo.
Bien — , Rijke of Vermogende bloed ,
gel , vs.
hebbende.
-verwant
Appel,
in.
erfroepen der namen, o.; FaiApparenter (s'), v. pr. Zich verzwageren
re 1' -, De namen afroepen. *`--, in de
of vern2aagscha'pen , Zich door huwekrijgsd.
,
Appèl,
o. ; Battre on Sonner
lijk met eene familie verbinden.
1' -, dppèl slaan of blazen. *--, BeApparesser, V. a. fam. Dof of Lui maken.
op
eene
roeping
hoogerve
regtbank, vr.,
Appariement, m. Daad van zamenvoegen ,
.Beroep , o. ; Tribunal d' - , Regthank,
yr. zie Apparier, * —, Paring, vr.
van appèl, vr.; Interjeter —, .ppelleApparier, v. a. Paren. s.... (s'), V. pr.
ren. * —, Uitdaging , yr. *-, in het
Paren , Zich paren.
scherm., Appèl, o. *-, bij jag., Appèl
Appariteur , m. Pedel , m. * - , Geregts(om de honden aan te vuren) , o. * --,
dienaar aan geestelijke hoven , m.
in den handel , enz. elanvrage , vr. ; -.
Apparition , f. Verschijning , vr. ; fam.
de fonds , .4anvrage om nieuwe fond.
Cette chose n'a fait qu'une -, Die zaak
son, vr.
heeft zich slechts even vertoond ; 11 n'a
fait qu'une - dans cette société , Eij is Appelant , te , adj. Die appelleert. *
m. Appellant, m. * -, Lokvogel, m.
maar even in dat gezelschap verscheAppeler , V. a. eigenlijk : Een teeleen ge.
en.
ven om te komen , als : de la main
Apparitoire, m. veroud. , zie Pariétaire.
Met de hand wenken , om te korren ;
Apparoir , V. n. (enkel in den inf. en in
van
hier: — de la voix , waarvoor
den 3. pers. Il appert,) bij regtsgel.
meestal enkel : * -, Roepen; -q.q. par
als : Faire -, Doen blijken; Il appert ,
son nom , Iemand bij zijnen naam roe.
Het blijkt.
pen; - les voisins, De buren roep °ea ;
.Apparoner, V. a. I,jken.
- q. q. an secours, Iemand te hulp roeAppartement, m. Woning , (gedeelte van
pen; fig. -- à son secours, :ë baat ne.
een huis, Kamers, Vertrekken), vr.;
men , Zich bedienen van. * — van
-- d'hiver, H'interwoning, vr.; - d'été,
dieren, Roepen , Lokken. * —, Een
Zorr,erwoning, vr. *-, Vermakelijkhetoeken tot iets geven, Roepen; La cloden aan een hof, verzeld van muzijk
che apelle It diner, De bel kondigt aan,
en spel , vr. meere.
dat men aan tafel zal gaan; L'heure
Appartenance, f. 1ietgene tot ies behoort,
rn'appelle, De tijd roept mij. *-, RoeToebehooren, o. *-, bij regrsgel., als:
Les appartenances et dépendances , Toepen, maansporen ; L'amour m'appelle,
De liefde roept mij. * - , Roepen,
behooren , o.
Doen komen, Beroepen; van hier : —
,
adj.
Toebehoorende.
Appartenant , te
q. q. en duel, Iemand tot een tweegeAppartenir, V. n. irr. Toebehooren , Be.
hooren. * -, E`gen zijn, Toebehooren.
vecht uitdagen. * -- , 4froepen, De
* -, imp. , als : it appartient a, Het
namen aflezen. * —, Noemen ; On l'apvoegt, betaamt , komt toe, is eigen;
pelle Pierre , Men noemt hem Peter;
11 appartient á lui , Hij is daartoe be.
van hier : S' — , v. pr. Meeeen, Ge•
voegd.
noemd worden, Zich noemen. *-, RoeAppal , m. pl. 4anlokselen, o. aneery.,
pen , Bestemmen. * --, Uitnoodigen ,
Aanlokkelijkheden, vr. meere. , BeUitlokken , Aansporen. * -- , bij regtsvalligheid , vr.
gel. , als : -- ure cause, De naoren der
Appat, an. i/as, Lokaas , o.; fig. Lok
partijen aflezen, om ze te doen ver
f and o k°sel , o. * - , Prop ter mes -as,.
-schijne;O'apelr saujod'hi
gevogelte , vr.
-tingva
votre cause , Uwe zaak zal van daag
Appgzeler, V. a. veroud. zie Appáter.
niet voorkomen. * - , Dagvaarden ; —
Appfcer, v. a. Met aas lokken , Lokken.
en justice , Voor de regtbank dagen;
* -, Voeren, Voederen (d. i. het eten
- en témoignage, ,ftls getuige dagvaar
in den mond geven). * .-, Proppen,
* —, V. n. dlppelleren , Zich op-den.
Met proppen mesten.
eene hoogere regtbank beroepen; fig.
Pppauvrir, v. a. .drm maken -, Verarmen,
fam. J'en appelle de votre décision , Ik
Doen verarmen , 2rm doen worden ;
onderwerp mij niet aan uwe uitspraak;
fig. -- ure langue, .bene taal verar.
J'en appe 'e a . . . , Iáí' beroep mij op ...
Apparent,

te, adj. Zigtbaar , In het oog

,
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Appelet, m. Ischlijn met verscheidene
angels, F'eur, vr, , Halsreep , m.
Appellatif, adj. m. als : Nom —, Gemeen
zelfstandig naamwoord , o.
Appellation , f. dppèl , Beroep , o. , Beroeping, vr. ; 1Vlertre 1' -- au néant,
Het appel verwerpen.
Appendance , f. Onlangs verkregene erfess i s , vr.

Appendice, f. Aanhangsel, o. * —, in.

,Verlengd vleeschachtig gedeelte, .Bij
Verlenging, vr.
-hangsel,o.
A,ppendicule , f. Kleine verlenging , vr.
Appendiculé, ée, adj. Met verlengingen.
Appeudre , V. a. Ophangen (op eene ge
plaats).
-wijde
Appens, zie Guet-apens.
Appentis , m. gifdak , o.
i pperceptibilité, f. Oordeelskracht, vr.
Apperception , f. Erkenning , vr.
Appert , zie Apparoir.
Appesantir, V. a. Zwaarder -snaken, Zwaar
maken ; fig. Doen drukken. * —, Traag.,
Loom of Log maken, Verstompen; van
hier: Les paupières s'appesantissent, De
oogen worden zinaar ; fig. Verstampen.
* — (s') , V. pr. Zwaarder worden , -Log
of Dof worden ; fig. Stomp worden ,
Verstompen ; var hier,: S' -- sur -un su jet, Te lang bij een onderwerp .stil.
staan.

Appesazntissement, m. Dofheid , Logheid,

Traagheid, vr.
Appétence, f. Instinct , o., IJegeerte, vr.,

Trek, m.

Appiétrir (s'), V. pr. in den handel, in

waarde verminderen.
Appios , m. zekere wortel.
Appatir, zie Aplatir.
Appia isserie, f. Pletterij , vs. .
Applatissoire , f. Plethamer , m. , Piet-

werk, o., Pletmolen.
Applaudir , v. a. In de handen klappen
ten teeken van goedkeuring, Toejuithen , Openlijk zijne tevredenheid betuigen , .4pplaudisseren. ; —, Goed keuren, Prijzen; — q. q. d'une action

Iemand wegens eene daad prijzen. * —
(s'), v. pr. Zich geluk wenschen; ook:
Zich zeven prijzen; ook : Zich veel
laten voorstaan (op , de). * —, V. n.
(à), Toejuichen, elpplaudisseren; van
hier: --- a one chose, Zijne tevredenheid over iets betuigen; — a q. q., Ie-mand met den gelukkigen afloop zij.
nor ondernemingen geluk wenschen.
Applaudissement , m. handgeklap ten teeken van goedkeuring, o., Toejuiching,
v r.; fig. ToejuichinT, Goedkeuring,
Loftuiting, vr. , Lof, M.
Applaudissectr, m. Toejui.cher, m.
Applicable, adj. Toepasselijk (op, à), Dat
toegepast kan worden. * —, Bestemd,
Dat kan of moet gebezigd worden
(tot , à).

Appécer, V. a. Begeeren, Verlangen naar.
Appétibilité,, f. t egeerte , Idaki ng , vr.

Trek , m. * —_, begeerlijkheid , vr.
Appécible , adj. Begeerlijk.

Appétissaiit, ce , adj. Smakelijk , Den eet

opwekkend;
Lekker.

Appétitif, ive, adj. ilegeerend.
Appétition , f. Begeerte , vr.
Appiades, f. p1. 4ppiaden, (P'enus, Pallas., Vesta , Concordia en Pax), vr.
mee rv.

fig.

danlokkelzjk,-lust

Appét.it , in. Lust , Trek , vs. * — , Eetlust , Honger , Trek , rn.; Je n'ai point
d' — à ce'a , Ik heb daartoe geen' trek;
Demeurer sur son —, Uitscheiden met

§ Applicara , in. pl. Iletgene voor het uit•

wendige van het ligchaans dient , als:
Kleeding , Baden , enz.

Application , f. Het leggen ; L' -- d'une
ernplhtre stir une piaie, Het leggen van

eene pleister op eene wonde. *—, Druk.king , Legging, Plaatsing, vr. * _ ,
To epassing , vr. ; L' — de 1'alghbre it la

nn homme qui à 1' — ouvert de bon inatin, Elij zoekt r=eeds vroeg liet nuttige
en aaos enisv=e. *—, als; A 1' ---, ado.

géométrie , De toepassing der algebra
,op de meetkunst, vr. —, danwending , Gebruikmaking, vr. *— , in de
Chr. Godsd. , als : L' — des mérites de
Jesus-Christ, De toeëigening der ver
Jezus Christus. *—, Op--dienstva
lettendheid , jlandacht, .Naarstigheid,
Fii j t., Toelegging , vr., IJver , we
Applique, f. Hetgene ergens opgelegd of
aangezet wordt; van hier : Pièces d'—,
dat met scharnieren, schroeElk
ven , haken , enz. wordt gehouden ; De
1'or d' — , - ladgoud om te vergulden,
o , _ , Kas , uit on eereen ring gesol'
deerd is , om oenen steen vast te 1tou-q

0 us te ir•innen of te spareis. *--, Lookspi.tIi rcua , vr. -eerv.

Appliqué , .ée, adj.. Naarstig, Vlijtig.

eten, ofschoon men nog niet verzadigd

is ; spr..v. 11--u'cst chore que d' — , 11
nest sauce que d' .—, Honger maakt

raauwo boenen zoet,'`fl^ngçr is de bes
kok; C'est -un homme qul - -.- freon -- ,-te

1)1e man heeft Bene sterke zucht naar
rijkdommen, Het is een hebbende gek;
L' -- 'eient en mangeant, Hoe meer men
heeft, is e neer men hebben wil ; C'est

-
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Appliquée, zie Ordonnée.
Appliquer, V. a. Opleggen , Leggen , Zet
Plaatsen , Brengen ; — des ven -ten,

Koppen zetten. *_, Drukken;-touse,
-- tin sceau sur de la eire , Een zegel
in was afdrukken; fig. -- un soufet,
Eene oorveeg geven ; van hier : — à la
question , a la torture , Op de pijnbank
brengen. * — , Drukken , Brengen,
Leggen, Zetten, Plaatsen; — une coupe a ses lèvres , Eenen beker aan de
lippen brengen. * —, Toepassen; — l'astronomie à la géagraph„e , De sterre kunde op de aardrijkskunde toepassen;
van hier : Zich van.. . bedienen (tot,
á), Gebruiken.... (tegen) ; — un rernede It use maladie, Een geneesmiddel
tegen eene ziekte gebruiken; van hier:
S' — q. ch., Iets op zich toepassen.
* -_, „aanwenden , Gebruiken , Beste
_hier : S' --- use somma , Zich-den;va
eene som 'toergenen , voor zich zelven
gebruiken. * —, als : — son esprit on
S' -- (a l'étude), Zich (op de studie)
toeleggen , Zich beijvereoa. * --, in de
wisk., Lene gegevene lijn met de bei de uiteinden aan den omtrek eener f..
guur brengen.
§Appoggiatura,m.Pèrlenging eener noot,vr.
Appoint, m. Saldo, o. * _ Klein geld,
hetwelk dient, om eene som vol te maken , a.
Appointé, ée, adj. als: Un soldat —, Een
soldaat, die hoogex soldij trekt , dan
de andere, m.
Appointage, m. Laatste bereiding des
leers , vr.

Appointement, m. Geregtelijk verslag

o., Regterlijke schikking, vr. *—,
pl. Appointexnens, Jaarlijksche bezol-

diging, Opbrengst van eersen post, vr.;
fig. fan. Fournir h l' —, aux appointemens de q. q., Tot iemands onderhoud

bijdragen.
Appointer, V. a. Bezoldigen, *_, bij
regtsgel., Bescheiden. * -- , bij looij. ,
De laatste bereiding geven. ° * _-, bij
lakensch. , Hechten.
Appointeur, m. .Regter, die slechts dan

verscheen, wanneer liet de zaak zijner
vrienden gold, m. *--^, Bevrediger, m.
Appondure, f. Gedeelte eener juffer, waar
een vlot, enz. versterkt, o.--meds
Apport, an. vero1zd. , Marktplaats , vr.
* — , bij regtsgel. , als : — de pièces
Vederlegging van stukken , vr. ; Acte
d' — , Bewijs van vederlegging , o.
*--, pl. Apports, Hetgene eene vrouw
ten huwelijle medebrengt, dangebragt
goed , e.
-

Apporter,, v. a. Brengen, Aanbrengen,
Aanvoeren; fig . Bijdragen, Toebren-

gen, Brengen, Bijbrengen.
Ap poseer , V. a. Opdrukken; — un sceau
sur un acte, Een zegel op eene akte
drukken ; -- Ie seelle ekes q. q. , sur
les effets de q. q. , Iemands boedel ver -

zege len. * --, Planhechten, Bijvoegen.
Apposition, f. Het zetten of drukken
(van een zegel). * -- , in de natuurk.

Planzetting, Aanhechting, vr. s--,
zekere figuur, Bijvoeging., dppostti o , vr.
Apprébender, v. a. Eene prebende geven
aan.
Appréciable, adj. Berekenbaar, als: $ons
appréciables, Tonnen, welker tusschen-

ruimten bepaald kunnen worden , m.
use erv.
Appréciateur, m. Schatter, m.; fig. Waar
-der,Knm.
Appréeiatif, ive , adj. Schattend, IVaarderend.
Appréciation, f. Schatting, Waardering,
vr*

Apprécier, V. a. Schatten, Waarderen
(ook Lig.)

A ppréh ender , V. a. Vatten , Gevangen t.e-

men. s—, Duchten, Ureezen..
Appréhension, f. Vrees, vr.

* —,

Gewaar

-

'wording , vr., Bevattingsvermogen, ,a.
Apprendre, v. a. irr. Loeren , .4assleeren ,.
Zich eigen maken. Y*--, Vernemen, Te
weten komen. *—, Leeren, Onderwijzen,
Onderrigten , lb'ededeele.n; .van hier:
Je vous apprendrai à vivre, Ik zal u meres leeren ; je lui apprendrai à p:srler,
Ik zal hem leeren sps•eken , (d. i. meer
omzigtigheid in zijn spreken gebruiken).

Apprenti, m. Leerling; Leerjongen, m.;
Un — marchand, Een koopmansleerling,
m. ; fig.. Vous n'ètes encore qu'un — ,

Gij weet er nog weinig van.

Apprentie, f. Leerling, vr., Leermeisje , o. ; -- dune couturière , Naaimeisje

, 0.

Apprentissage , m. Loeren , o. , Staat van
eenen leerling, m. , Leer , vr. ; Etre
en — , In de leer zijn ; Mettre en —,
In de leer doen. *--, Leerjaren, o.
lneerv. , Leertijd , m. ; fig. Proef, vr.;
Je ne veux pas que ce chirurgien fasse
sur moi son — , Ik wil niet , dat deze

tivondheeler aan mij zijne eerste proef
neme. * —, in het algemeen , Loeren
Aanleeren , o.
Apprêt , in. Toebereiding , Bereiding,
yr. * — , pl. apprt cs , Voorbereidselen ,
Toebereidselen, o. mecrv. * — 3 in de fa-
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brijken , Wijze , waarop men stojf'en

hui den, enz. voor het gebruik gereed
maakt , Tvereeding, vr. ; Oonner mi
bon --- t, Goed toereeden , Goed affnaken; L' -- des glaees , Afiisaken der

spiegelglazen , o. * —, Pap , (waarvan
hoedenmakers, enz. zich bedienen,)
vr. , Gomwater, o. ; fig. Gemaaktheid ,
yr. * —, als : Peinture en —, zekere
wijze van schilderen op glas.
Appréte , f. bijna oeroud., zie Mouillette.
Apprêté , ée , adj. fig. Gemaakt. * —, als :

Cartes apprétées , Gemerkte kaarten,
vr. meert'.
Appréter, V. a. Gereed maken , In ge
brengen , Klaar maken , Toe.-redhi
bereiden, 1'oorbereiden, Bereiden. *—,
bij letterg., als: — les caraccères, De
gegotene letters klaar maken, (d. i.
over dezelve op den winkelhaak aan
de smalle zijde een stomp mes laten loopen , vin alle oneffenheden weg te ne
* —, bij hoedenm. , als : — les-men).
chapeaux , Do hoeden stijf maken. *—,
bij lakenwev. , als : — le drap, Het laken bereiden. * — , bij tinnegiet., als
-- l'ouvrage , Het werk glad maken.
* — (s'), V. pr. Zich gereed maken. * — ,
V. n. als : — á rire h q. q. , Iemand
stof tot lage/sea gevYn.
,Appréteur , m. Bereider , m. * — , Glas
-schilder,m.
stoel (der tinnegieApprétoir, m. Sch
ters), m.
Apprivoisé, ée, adj. Tam , Getemd, Tam
gemaakt.

Apprivoisement, in. Temming , vr. , Ternmen, o.
.pprivoiser, V. a. Temmen, Tam maken;
fig. Temmen, Bedwingen, Beteugelen,
.Bewegen. * -- (s') , v. pr. Tam horden;
fig. als : S' -= avec (le danger) , Zich
gewennen aan (het gevaar).
1Approbarenr, m. Goedkeurder , en.
Approbatif, ive , adj. Goedkeurend, Van
goedkeuring.

Approbation , f. Goedkeuring , Beaming,
vr.

-Approbativement , adw. n. w. , Goedkeu.
rend.
Approbatrice , f. Goedkeurster , vr.
Approchant, te , adj. (de) Nabijkomend.
Approche , f. Nadering , vr. , Naderen,
o. ; van hier: Lunette d' — , Verrekij..
ker , m. ; Faire use — , (bij letterzett.)
Bij vergissing het wit tusschen twee
woorden uitlaten; ook : Liet te vele
:vit tusschen twee woorden wegnemen.
* —, Dakpan, die smaller wordt, vr. ;
Greffe d' — , (bij tuint.) , Zuigen , o.

d1^1. P V

Greffer en —, Zuigen. * {— , p!. Apira
cites,

Approchen, meerv.

Approcher, v. a. Nader brengen , zetten,

halen , trekken, schuiven , enz.; —
une table, Eerre tafel digter bijschui•
ven ; — une chaise ctu feu , ,Eenes: stoel
digter bij het vuur zetten of schuiven;
van hier: Une lunette approche les ob jects , Een verrekijker trekt , ' (d. i,
doet de voorwerpen nader bij schijnen,
dan zij wezenlijk zijn) ; fig. --- q. q.
de soi, Iemand Benen post in de nabij
zijnen persoon geven. * —,-heidvan
Naderen , Toegang tot iemand hebben.
*_ (s'), v. pr. (de) Naderen; ook:
Elkander naderen. * --, v. n. (de) Na
ook: Eenigzins gelijken , Nabij-dern;
komen, Niet veel verschillen ,Naderen.
* _ , zeew. , Bij den wind zeilen.
Approfondir, V. a. Uitdiepen , Dieper maken; fig. Doorgronden , Grondig onder
Uitputten.
-zoekn,
Approfondisseinrent, m. w. gebr., Uitdieping , vr.; fig. Uitputting, vr.
Appropriance , f. Bezitneming, vr.
Appropriation , f. Toeëigening , vr. *
in de scheik. , Vereenigi ng , vr.
Approprier, V. a. Geschikt maken, Behoorlijk inrigten. * —, Doen overeen steramen (met , à), Inrigten (ovgrs
eenkomstig, it). *— (s'), V. pr. Zich
toeëigenen; fig. Zich eigen makeas ,
Tot zijn' eigendom maken.
Ap:prouver, V. a. Goedkeuren , Billijken,
Beamen. *—, Zijne toestemming geven tot, Toestemmen.

Approvisionnement, m. Ise rscha, fe n van

voorraad, v., Proviandering , vr. *—,
,loonraad , m., Proviand ,^ o.
Approvisionner, V. a. Provi*nderen, Taman
voorraad voorzien.

Approvisionneur, M. Voorraadbezorger,

Leverancier, m.

Approxiniatif,, ive , adj. Nabijkomend,

Opgemaakt bij gissing, Ruw.

Approximation , f. in de wisk. , Nadering

(tot den ;oortel door breuken), vr. *—,
'Nabijkomende schatting of waardering , Ruwe berekening, vr.
Approximativemeut, ado. Bij nadering,
Bij gissing , In het ruwe.
Approximer,v. a. Nabij komen , Naderen.
Appui, M . Steun, Stut, m., Schoor, vr.
* —, Steun, fn., Leaning , vr. ; van
hier: A Hauteur d' —, Zoo hoog, dat
men er met den elleboog op leunen
kan; fig. Steun, m.; van hier: A 1' -de , Ter ondersteuning van. * —, on:
Point d' — , Steunpunt , o. * — , in cie
rijsch. , als : Ce cheval a 1' — fin , Dit

APPU
paard is zacht op de hand Latwerk , o.
— , Borst3vering (aan eon
venster), vr.
Appul-main, ii'. Leanstokje, o.
Appulse , f. Nadering eener planeet tot
de ccnjunctic met de zon vr.
.Appuyer, V. a. Oidersteunen , Suotten.

*
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Na regen komt zonnscchijn; Jetér le
manche - Ia cognée, Iets geheel opge.
ven ; — lui it faut tirer l'échelle , Een
kerel die het beter doet. -, adv..
Na. p.-, bij wijze van vraag als:
Après ? , 1'erder P , Wat volgt nu ? .
E li bien , — ?, I/7e1 nu, 'wat zou dat dan?
*__, met de, als: D'—, Volgens
Overeenkomstig, Naar; Dessitter d' nature, Naar de natuur teekenen. -,
van zamenstell., Na; Après -midi, Na-

Tegen iets doen leunen , Tegen
-9
iets aanzetten ; fig. Ondersteunen.
Doen leunen of steunen, Zetten ; van
hier : - 1'peron a un cheval , De spoor
hard aanzetten ; — des deux , De
middag, rn. zie do zameitgestelde woor.
den.
sporen hard aanzetten ; - les chiens,
De honden aanmeedigen , ( met eten Après-demain , adv. Overmo.rgen.
_ (s') , v. pr. Leu- Après-dinêe , f. Tijd van het middagmaal
horen of de stem).
tot den avond, Namiddag, 4hter
ven , Steunen ; fi g. Steunen ; van hier:
middag, 'Jo.
S' - de q. ch. on our q. ch. , Zich op
iets beroepen. v. n Steunen, Après-naidi, f. Tijd van den mi4dag(d.1.
12 uur) tot den avond, Namiddag,
Leunen. *_, Wegen, Drukken.
4chtermiddag, m.
Appuyoir, rn SoldeerbiolL' , o.
Apre , adj. van 'wegen, Hobbelig, Onef. Après-soupe,f. Tijd tusscioen het avondfen; fig. Lastig lVlocijelijIe , Onge
eten en he; naar bed gaan, Tijd na
,nakAelifk. * , Ruw , Onefon ; — an
het eten de: avonds, m.
toucher, Ruw op het aanvoelen ; fig.
Apreté, 1. Hobbeligheid , Ongelijkheid,
Scherp Snerpend , hevig ; van hier:
Oneffenheid, vr.
-, Ruwheid (voor
Ce cbien est &prc a la cnrée , Deze frond
, Scherphet gevoel) , Hardheid , vr.
beid , Wraugheid, vr.
is begeerig naar het wild; — an gain
Hardheid,
etc. , Begeerig naar winst, enz.
Onaangenaamheid (na,, geluiden), vr. ;
fig. Scherpheid, Bitsheid, .1/innig..
van den smaak , Scherp , Wrang , Bijtend.-, van het gehoor, Bard, On
heid, Ruwheid- 2f.
aangenaam fig. Scherp , Bits, Onaan§ Aprobatérion, in. 4fsclseidszang, ns.
genaam.— , in de Grieks. spraakk., als: Apron , m. Soort van kleinen baars.
Esprit -, Spiritus asper, m.
Aproxit, in. eens pt.
Aprèle, f. ze/er kruid, zie Préle.
Apseude, n. soort tue schaaldier.
Aprement , adv. Scherp , zie Apre.
Apsichet, m. Voer, om de glazen van
Après, prép. eest toenadering aandeeleest rijtuig te houden, vr.
dende , Naar , (Na ,) ; Courir - q. q,, Apside , f. als: Les apsides , zie Anges;
naloopen
;
fig.
Courir
-.
Iemand
les
La grande —, zie Apogée;.La pecize—,
honneurs , Naar eer streven; Courir zie Périgle.
la fortune , Het geluk najagen; Atten.. Apte, adj. enkelbij regtsgel.,. als: -et
dre - q. ch., Naar iets wachten. *_,
idoine, zie Idoine.
de nabifiseidder voltooijing a;ndui
Apténodyte , m. geslacht van vogelen.
dende , als : Etre - uae chose, ZoodaAptères, m. p1. Dieren zonder wervel.
nig aan eene zaak werken, dat men
beenderen en eigenlijke yleugelen , a.
deelve spoedig zal ten einde zijn
lose rv.
Druk aan iets bezig zijn; van hier: Aptérodicères, m. p1. Insecten , die geene
vleugelen hebben , goone gedaansever.
fan. Etre - q. q. , Iemand lastig vallen,
1:/em gestadig naderen of vülgen, Hem
wisseling ondergaan , twee isoelhos..
gedesrig naloopen , nagaan ; Etre - q. ch.,
reus en zes posten hebben , o. nseery.
Aan iets bezig zijn , Ziele met iets Aptéronote , na. geslacht van yisschen.
bezig houden; Cet homme cot to;jours Aptitude , f. Geschiktheid , vr.
, jjj
.- SOS livree, Deze man zit altijd met
regtsgel., Bekwaamheid, ier.
den estee in de boeken. * _ eens opvolApuremeat, m. 4anzuivaring (eener ofging aunduidende, JJa, 4chter; - le
koning), vr.
diner, Na het middagmaal; - le salon, Apurer , V. 5. danzuiveren.
, geslacht van
4chter de zaal - ccli , Daarna , Apus , m. zekere vise/i.
schaaldieren.
Daarop; — coup, Te laat; - tout,
Aputé-juba, in. in de nat. List. zie Per.
iv;s dat alles , Intusschen ; - quoi
ruche a tongue queue.
Waarop, iVearna; Ci-après, IZervol.

gores ; spr. w. - la pitsie le bean temps,

Apyre, dj. Tegen

het

vuur bestand.
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Apyritique, adj. Zonder koorts.
Apyrexie , f. Ophoudi ng der koorts , 'er.

Arabisch voorkomen of aanzien aan
(sets) geven.
Arabisme , m. Arabische woordvoeging,
vr. , drabismus , o.
Arable , adj. Bebouwbaar ; Terre --,
Bouwland , o.
Arahoutan , zie Brésillet.
Araca-guacu , Araca-miri , m. zekere hee:ter.
Aracaris, m. zekere vogel.
Arachides , m. geslacht van planten , zie

*—, Tussehenpoozing der koorts, vr.
Aquador, m. vliegende visch.
Aqualice, zie Aquilice.
Aquarelle , f. Schilderij met water-

verw, vr.
Aquariens, m. pl. Dweepers, die, in

plaats van wijn, bij het avondmaal
water gebruikten , Waterdrinkers , m.
meere.
Aquarius, m. zie Gerris.
Aquart , m. geslacht van planten.
Aquatile, adj. als : Plante —, Water.
plant, vr.
Aqua-tints , f. zekere manier van graveren, dquatinta, vr.
Aquatique , adj. Waterachtig , Waterig.
* --- , in de nat. hist., als : Plante —,
Waterplant , vr. ; Oiseau —, Watervogel, vr.; Animal —, Waterdier, o.
Aque , f. Flak, vr.
Aqueduc, m. Waterleiding, vr. *—,
in de ontleedk., Kanaal, o.
Aqueresse, f. l7rouw , welke het aas aan
de lijnen doet en dezelve in orde
brengt, vr.
Aquette , f. zeker reukwater.
Aqueux, use, adj. Waterachtig, Waterig.
5 m. Waterachtig middel, o.
§ Aquila.alba, m. Wit sublimaat , o.
Aquilaire, zie Garo.
Aquilice, f. zekere heester.
Aquiliciens, m. pl. zekere offerpriesters,
zie Aquilies.
Aquilies , f. pl. zekere offers aan Jupiter
in tijden van droogte.
Aqui!ifère, m. Standaarddrager (bij de
Romeinen) , M.
Aquilin , adj. m. enkel in: Nez --, Haviks
neus , ,elrendsneus , m.
Aquilon, in. Noordewind, m.; van hier:
Les aquilons, De koude winden, m. mrv.
Aquilonaire, adj. Man den noordewind,
Noordelijk.
Aquiqui , m. zekere aap.
Ara, m. zekere fraaije papegaai.
Arahe , m. fig. Onbarmhartig mensch ,
Vrek, Schraper , m.
Arabesque, adj. In of Met arabesken.
$—, Arabisch, Aloorsch.
Arabesques , f. pl. Arabesken, (allerlei ver
lofwerk , enz.,) vr. meere.-sierlnva
Arabette, f. geslacht van planten.
Arabi , m. zekere visch.
Arab ques, m. pl. Dweepers , welke be.
heerden , dat de ziel met het lig.
chaam sterft, m. meerv.
Arabiser, V. a. Eenes 2rabischen uit.
gang aan (een woord) geren, •—, Een

#_

1

-

Maui, Manodi.
Arachnéides , m. pl. klasse van dieren.
Arachnéolithe, m. Versteend schaaldier, o.
Arachnides, f. pl. zie Arachnéides. *—,
als : — fileuses , zie Aranéides.
Araehnoïde, f. Hersenvlies, o. *--, Oog.

vlies, o.
Arack , m. frak , m.
Aracouchiri , m. zekere balsem.
Aradavine , f. zie Tarin.
Grades, m. pl. geslacht van insecten.
Aradech , m. zie Airelle.
Aragne, f. zie Gobe- mouche.
Araguagua, m. zekere visch.
Araguato , m. zekere aap.
Araigne, f. Lijsternet, o. *—, zie Aragne.
Araignée , f. Spin , Spinnekop , vr. ; — do.
mestique, 1Huisspin, vr.; — des jardins, Tuinspin , yr. ; — noire des caves , Kelderspin , vr. ; — aquntique,
— d'eau, Waterspin , vr.; — de mer,
Zeespin, vr.; - euragée, Tarantula,
vr.; Toile d' —, Spinneweb , o.; Oter
les toiles d'araignées ou les araignées

De spinnewebben wegnemen , Ragen.
*—, in den vestingb. , Kromme mijngang,
nt. *—, scheepsw., zekere katrol. *—,
zeker jagtnet. * —, Hoogste plaats
van Benen sterrehoogtemeter, vr.
Araigneux , use, adj. Spinnewebachtig.
Araile, f. zekere ploeg voor ligre gronden.
Aralia , Aralie , f. geslacht van planten.
Araiiacées, f. pl. huisgezin van planten.
Aramaque , m. soort van platvisch.
Arambage, m. Jastering, ian/clamping, vr.
Aramber, v'. a. Enteren, danklampen,
Elan boord klampen.
Aramer, V. a. ([-aken, enz.) in ramen
spannen en uitrekken.
Aranata, m. zeker dier, zie Mandril.
Aranée, f. zekere zilvermijnstof.
Aranéeux, use, adj. Met spinnewebben bedekt.
Aranéides, f. p1. Spinnen, vr. meert'.
Arang, m. Luij e drukker , m.
Arantelles, f. pl. bij jag. , Vezels aan do
pooien der herten, m. meerv.

ARAS
ARCA
Aras, zie Ara.
Arase, f. Kantsteen , Lijststeen , m.
l rasement , m. Deklaag (van steenen),

vr. *—, Gelijkmaking, vr.
Araser , V. a. Waterpas maken. * -- , Ge-

lijk zagen.
Arate, f. zeker Portugeesch en . paansch

gewigt.
Aratoire , adj. Tot den akkerbouw dienende; Instrumens aratoires, Bouwgereedschap , o. ; Travaux aratoires , Werk-

zaamheden van den landbouw, yr.
meerv.
Aratriforme , adj. w. gebr. , Ploegvormig.
Arau, m. zekere vogel.
Araucaire, m. soort var pijnboom.
Arauna, m. zekere visch.
Arbalestrille , f. Graadboog, Hoogtemeter , m.
Arbalète , f. Handboog , Voetboog , Boog
m.; van hier: Cheval en --, Voorpaard
(dat voor den disselboom loopt), o.
--, in de zijdefabrijk. , zeker touw.
*--, Graadboog , Iioogterneter, m.
Arbalétrier, fl 1. Boogschutter , m. * — 2
bij timmer]., Dakbalk, m.
Arbalétrière , f. Plaats op schepen , waar

de soldaten vechten, vr.
Arbelay, m. Ijzer van vier duim breed

en dertien lang , o.
Arbenue , f. Witte patrijs der .41pen , m.
Arbitrage , m. Bemiddeling , Uitspraak
van goêmannen , scheidslieden of der.
den , vr. * — , Vergelijking van onder.
scheidene wisselkoersen , yr.
Arbitraire, adj. Willekeurig , Eigeniagtig.
Arbitraires, f. pl. zeker gereedschap der
rijtuigiakers.
Arbitrairement, adv. iVillekeurig, Eigen
-magti.
Arbitral, le, adj. Door goêmannen uit
-gesprokn.
Prbitralement, ads. Door goemannen of
derden.
Arbitrateur, m. Scheidsman, die niet aan
hes regt gebonden is , m.
Arl)itratlon, f. Schatting, Waardering, vr.
Arbitre , m. Scheidsman , Goéman, Derde, in. *_, heer, (ebieder, m. *--als: Libre --, Vrije wil, m.
Arbitrer, V. a. Schatten , Waarderen,

4anslaan. *--, ells scheidsman be.
sussen of veie enen.
Arbolade, f. soort vast spijs uit boter,
ei jerdoren , room , suiker , perendrank
en zout bereid.
Arboré , le , adj. als : Tige arborée , Boutachtige stengel , in.
Arborer, v. a. Planten, Oprigtef: , Uit-

73

steken , fig. Zich openlijk verklaren
voor.

Arhoribouzes , m. pl. .Bedelmonniken in

.apan , m. sneerv.
Arborisation , f. Natuurlijke teekening

van boomen en bladeren (in agaat ,
enz ) , vr.

Arborisé, ée, adj. van agaat, enz., Boo.
men en bladeren vertoonende; Agate
arborisáe , Boonagaat , o.
Arboriste , m. Boomkweeker , m.
Arbouse, f. pdaagappel , m.
Arbous,er , rn. Haagappelboom , m.
Arbousse , f. .dstrac'ansche waterine-

loen, M..
Arbre , in. Boom , m. ; Un — écorcé , Een
afgeschilde boom, ni.; Un arbre dépouillé de see feuiiles, Een ontbladerde
boom , in ; — de forêr. , Woudboon; , m. ;
— de jardin, Tuinboon , m.; — résineux, Harshoom , m. ; — gommeux ,
Gomboom , m. ; — fruitier, — It fruit,
Vruchtboom , in.; — de la folie, zekere

boom in Amerika , welke de caragnegom voortbrengt ; van hier: (in den bijb.)
— de vie, Boom des levens , m. ; — de
la science du bien et du mal , Boom der
kenni sse des goeds en des kwaads , on.;
fig. Se ter;ir attaché an gros de 1' —,

Zich bij den grooten hoop voegen. *,
als : — généalogique , Stamboom, Geslachtboom , no * —, in de scheik.,
als : — métall que, Metaalboom , m.;
— de Diane , — philosophique , Zilver«
boom , M. *—, scheepsw. , in de Middeli. zee , Mast , na. , Steng , vr. ; — de
mestre, Greote mast , m.; — de trinquet ; Bezaansmast , m. * — , in de
werktuigk., Boom , in. , As , Rol , vr.
Arbret, m bij vogelaars, Struik niet lijm,,

Lijmstruik, m.
Arbrisseau, m. Struik, Heester, »s.
Arhuste , m. Struik , Heester , m.
Arc, m. Boog, Schietboeg, m.; spr.w.^
Avoir plusieurs Cordes à son —, Zich

niet voor één gat laten vangen; Débander 1' — ne guérit pas la plaie , Of-

schoon men in het vervolg voorzigtiger
is , geneest dit echter de tegenwoordige avond niet. * —, als : — de car•
rosse , .Zwanenhals aan eerre koets , m.
* — , in de bouwk. , Boog , m.-,
* - in
de meetla., Boog , in. * —, als : — de
triomphe , — triompiaal , Zegeboeg , Eereboog , m.
Arcade, f. Boogvormige opening, vr.,
Boog, ns., Gewelf, o. *—, Overdekte

wandeling, na. * —, Boog aan Benen
bril, m. * _, Boogvormige ronding

aan den hiel van eenen schoen, vr.

ARCS.

ARCH

*—, Boogvormig gedeelte , o.; -r alvé.
olaire, Boogvormige ronding der tand.
kassen , vr.
Arcadiens , m. pl. naam van een geleerd
genootschap te Rome , 4rcadiërs , m.
meerv.
Arcane, m. Geheim, o. * — , Geheim
middel, o. * — , zie Arcanée.
Arcanée, m. soort van rood krijt.
Arcarson, zie Brai sec.
Arcasse, f. Spiegel (van een schip), m.
* — Katrol vr. Blok o.
Arc.bontan: , m. Pilaar, die een gewelf
ondersteunt , tn. ; fig. Steunpi laar , m.
*—, aan eene koets, Ijzeren stang
onder den bok, vr. * — , op schepen,
Doove jut, vr., Uithouder, m.
Arc bouter , V. a. Stutten, Schragen.
Are.doubleau, m. Uitstekende boog, m.
lirceau, m. aan eengewelf, Kromte, vr.,
Boog, m. *—, in de beeldhonwk.,
Klaverbladtrek, m. * --, bij wondti.,
Kasje , o.
Arcenal , zie Arsenal.
Arc-en-eiel, m. Regenboog, M.
Arc-en•queue , m. zekere vogel.
Arc-en -serre , su. Regenboog op de aarde,
door dauw of nevel gevormd, m.
Arcesthide, f. zekere vrucht.
Archaïsme , m. 4rchaismus , o., Griekecho spraakwending , vr.
Archal, zie Fil.
Archange, m. Anrtsengel, m.
Arehangélique , adj. Tot Benen aartsengel
behoorende. *--, f. Angelica- wortel ,
Engelwortel, m.
Arche, f. Boog, (eerier brug, m., Juk, o.
*—, in glasblaz. , Klein fornuis , o.,
Oven , m. * — , in den bijb. , Ark , vr.;
L' — de l'alliance, De ark des verbonds;
fig. faro. — de Noé , .rk (van No ach) , vr.
(huis, waarin vele familiën bijeen
,ionen), * -- , in de nat. hiss. Ark , vr.
Arche.de-Noé, f. zeker schaaldier.
Archée , f. Centraalvuur , Levensbegin -

Strijkstok eener viool, m. * —, Kap
(eener wieg), vr. * —, Badstoof, vr.,
Zweetbad, o. * —, Drilboog (der smeden , enz.) , M. * — , bij lettergier.,
Draadboog, m. *—, zekere zaag.
Archécype , m. Voorbeeld, o. * -- , in de
munt , Standaard der eerste klasse , in.
*—, adj. Tot voorbeeld dienende.
Archevêché , m. ,4artsbi sdom , o. * —,
Paleis van den aartsbisschop, o. *—,
Inkomen van een aartsbisdom , o.
Archevêque , m. 4artsbi sschop , m.
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sel, o.

Archegaye, f. zeker oud krijgstuig.
Archelet, m. Borgje , o.
Archêographie , n1. Beschrijver der oud.
heden , vr.
Arehéographie , f. Beschrijving der oudheden , vr.
Archéologie , f. Oudheidkonnis, Oudheidkunde , vr.
Archéologue, m. Oudlieidkeuner, Oud

-liedkung,m.
Archer, te. Boogschutter, m. *—, voor.
heen, Geregtsdienaar, m. *—, geslacht van vi sschen.
Archet, m. Strij kstok , m• ; -- de violon.,

Archi, prop. de comp. Bene meerderheid,
een eerder zijn aanduidende, .darts,
als : Archiduc , .4artsherteg, m. ; fam.
Archi-fou, .dartsgek. Zie de zamengestelde woorden.
Archiacolythe , m. Eerste acol the , m.
Archibigote, f. Zeer bigotte vrouw, yr.
Archicamérier , m. 4artskameraar (van
den paus), n:.
Archicembalo, m. zeker speeltuig.
Archichambellan , m. Opperkamerheer, m.
Archichancelier, m..4artskanselier , m.
Archidiaconat , m. Waardigheid van aarts.
diaken, vr.
Archidiaconé, m. Jurisdictie van Benen
aartsdiaken , vr.
Archidiacre, m, dartsdiaken, m.
Archidie , f. geslacht van schelpen.
Archidruïde, m. opperhoofd der Druiden, o.
Archiduc, m. Aartskertog, m.
Archiduchê, m. dartshertogdom , o.
Archiduchesse , f. flartshertogin, yr.
Archiéchanson, m. Oppersc/ienker, m.
Archiépiscopal , le , adj. dlartsbisschoppe-

lijk.

Archiépiscopat, in. 4artsbisschoppelij ke
waardigheid , vr. *--, Regering van
eenen „,lartsbisscliop, vr.
Archifou , m. fam. 4artsgek , Hs.
Archifripon , m. fam., Aartsschurk, m.
Archieunuque, m. Eerste eunuch, 9n.
Arc'higalle , m. Iloogepriester van Cybe-

le, m.

Archigrelin , m. Dik touw , o.
Archiloquien , adj. m., als : Vers — , d .
clailochisch vers, o.
Archiluth , m. Grote luit, vr,
Archimage , m. Oppermagus , m.
Archimagie , zie Archim^c.
Archimandrirat, m. Waardigheid van archi nzandriet , vr.
Archimandrite,, m. Archimandriet , (abt
bij de Grieksche kerk,) m.
Archimaréchal, m. Aartsusaarschalk , m.
Archimie , f. Scheikunde (der tnetalets),vr.
Archipel, m, Eilandenzee, vr., drehipel , M.

ARCH

ARDT

Archipelagge, Archipélague, f. veroud.,
zie Archipel.
Archipompe, f. Voornaamste scheepspomp ,

Arcot , zie Arco.
Arc-rampant, m. Boog, welks lijsten niet

ar. * -, Pompbak , m.
Archipresby térial, le , adj. dartspriester.

lijk.
Archipresbytériat, m.iïartspriesterschap,o.
Archiprêtre , m. Aartspriester, m.

Archiprétré , m. Gebied van eersen aartspriester, o.
Architecte , m. Bouwmeester , .4rchi tect, M.

Architectonique, adj. Architectonisch.
Architectonographe, m. Beschrijver van
gehouwen , ns.
Architectonographie , f. Beschrijving van

gebouwen, vr.
Architecture , f. Bouwkunst , Bouwkunde,
vr.; — militaire, Krijgsbouwkunde ,vr.;
= navale , Scheepsbouwkunde , vr.
Archihy draulique , Waterbouwkunde , yr.
* - , Inrigti ng van een gebouw, vr.
Architecturer, v. a. boert. , Bouwen.
Architrave, f. Onderbalk,m.,Architraaf,vr.
Architravé , ée , adj, als : Corniche architravée, Lijst zonder lofaverk , vr.
Architrésorier, m. dartsschatmeester , m.
Arehitriclin , m. veroud. , Schaftmeester,,
on. * - , Bestuurder van een feest , m.
Archives, f. pl. 4rchiven, Handvesten,
vr. meere. * - , Archief, o.
Archiviole , f. soort van klavier.
Archiviste , m. d rch.i vari us , ns.
Archivolte , m. Uitstekende kromme rand
aan eersen muur, m.
Archontat , m. Waardigheid van ar.
chon , vr.
Archonte , M. te 4thene , Archon , m.

* -, geslacht van schelpen.

Archures, f. pl. Kas , waarin de molensteenen zich bevinden , vr.
A-rciiières , f. pl. Krone hers aan st/zulten, m. meere.
Arcinelle , f. soort van Came.

Arco , in. Metaalkorrels , welke bij het
smelten in de asch springen , m. meere.
Arçon, m. Zadelboog, Zadelboor. , m. ;
Pistolet d' - -, Ruiterspistool, vr.; fig.
Perdre Ies arCoius on Vider les arsons,
Eire ferme dans
Zandruiter worden
on sur sas arsons , Vast in den zadel
zitten; fam. vast in zijne schoenen
staan ; Perdre les arsons , Ilan zijn
stuk raken. * -- , bij lioedenmak. , Boog ,
m, ter hereidi ng van het haar. * __ ,
bij stukadoorders , Boog , M. * --, bij
wijngaard. , Loot , vr.
Arconner, v. a. (Wol, enz.) met den boog
slaan.
Arconneur, tn. AFoIslager, Wolklopper , m.
;
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gelijk zijn, ns.
Arctier,, m. .Boogmaker , Bo ogverkoo-

per, M.
Arctione , zie Bérarde.
Arctique, aeij. als: Pole -, Noordpool,
vr. ; Cercle polaire - , Cercle - , Noordpoolcirkel, m..; Terres arccíques, Noord
-polande,.mrv
Arctium , zie Bardane.
Arccophylax, m. in de sterrek., zie Bouvier.
Arccopithèque , m, soort van apen.
Arctoti;èque, f. geslacht van planten.
Arccotide , f. geslacht van planten.
Arcturus , M. zekere ster.
Arcuation , f. Kromte der beenderen, vr.
Arcyrie , f. geslacht van planten.
Ardi, m. zeker viervoetig dier.
Ardassines, f. pl• zekere fijne zijden stof.
fen uit Perzié.
Ardavalis , m. Waterorgel der Hebre-

ërs , 0.

Ardemment , adv. fig. I7urig, I7uriglijk.
Ardens , m. pl. voorheen, zekere ziekte.
Ardent, te, adj. Brandend , hevig, Sterk;
fig. Vurig , Hevig, Brandend , Gloei-

fend. *-, Zeer heet , Gloeijend;
Un fer -, Een gloeijend ijzer, o.;
van hier : Use fièvre ardente , Eena
heete koorts ; Un verre -, Een brandglas, o. ; Un miroir -- , Een brandspiegel, m.; Une chapelle ardente, Een
verlicht praalgraf, o. *-, m• Dwaal.
licht, o.
Ardept, m. Egyptische maat van twee
schepel.
Ardeur, f. Hevigheid, Sterkte, Kracht,
( van vuur), vr., Gloed, M. ; fig.
Gloed, m., Hevigheid , vr., IJver, m.,
Drift, Hitte, vr. *-, Hitte, vr.;
van hier : -- d'urine , Koude pis , vr.
* -, Vuur, e., Drift, vr.
Ardie , f. geslacht van vogelen.
Ardier, m., Ardière, f. Touw met een oog
om den weversboom , o.
Ardillotl, m. Tong (van eenes; gesp),vr.;

prov. , Il n'y masque pas un -, Er
ontbreekt niets aan. *-,bij boekdrukk.,
Punt der puntuur, vr.
Ardisiacées, f. p1, huisgezin van plantend.
Ardisie , f. geslacht van planten.
Ardoise , f. Lei , Schalie , vr,; Couvreur err
ardoises, Leidekker, Schaliedekker, m.;
Toit d' —, Couverture d' --, Leidak,..
Leijen dak , Schaliedak , o.
Ardoisière , f. Leigroef, vr.
Ardoisé , de , adj. Leikteurig.
Ardu , ue , adi, bijna oeroud, , Steil i doch
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nog gebruik„ in : Une montagne fort
ardue, Een zeer steile berg, m. Un
sentier --, Een steil pad , o.; fig. Moei jelijk ; Une question ardue, Eene netelige vraag , vr.
Are, m. fire, vr. (vierkante roede.)
Aréa, m. zekere ziekte, welke het haar
;

doet uitvallen.
Aréage, ni. Landmeting, vr.
Arec, m. zekere palmboom.
Aréfaction , f. Uitdrooging, vr. , zie
Ésiccation.
Aré g on , m, zalf voor de lamheid.
Areignol , m. zeker net.
.Arénation , f. Zandbad , o., Stoving des
ligchaams met warm rand, vr.
Arendat.aire ,.Arendateur, m. veroud., Pachter , m.
Arendatioo, f. veroud., Huur, Pacht, vr.
Arène, f. Zand, o.; van hier: fig. Worstelperk, Strijdperk, o.; Descendre sur
on dans 1'--, In het strijdperk treden.
Aréner, V. n. Verzakken.
Aréneux , use , adj. veroud. , Zandig.
Arendalite, zie Akanticonite.
Areng , in. ook : — saccharifère , zekere
suikerboom.
Arenicole , m. zekere zeeworm.
Aréniforme , adj. Zandvormig.
Aréole , f. Kleine oppervlakte, vr. * --,

(Gekleurde) kring om den tepel van
mannen en vrouwen, „1.
Aréolé , ée , adj, Met kleine opper vlakten. *—, als : Cercle —, Kring ons de
maan , m.
Aréometre , m. luchtmeter, Tlochrweger,,
no. ; -- à pompe , (in de natuurk.) zeker
werktuig.
Aréopage, m..dreopagus, m.; iron. Ver
vr.
-gaderin,
Aréopagite , m. Regter van den areopa.
guss , DI.
Aréostatique , zie Aérostatique.
Aréostyle, m. Gebouw net afgescheidene
zullen, o.

Aréotecthtonique , f. Dat gedeelte der

krijgsbouwkunde , hetwelk de verdediging en den aanval betref t, o.
Aréotique , adj. De uitwaseming bevorderend. * --, m. Liddel, hetwelk de uit
bevordert , o.
-wasemilg
Arègne, zie Arec.

Arer, V. n. Op liet anker rijden, Driftii zijra.
Arère, m. Molenas , vr.
Arestographe , m. Verzamelaar van ar
-restn,m.
Aré-alogue, zie Paradoxologue.
A^ête, f. Graat, Viscligraat, vr. *—,

Uitstekende hoek, in. *--, Benedenste

van een' hoedenbol, waar de rand be.
vest/gd wordt , o. * — , Meek , Melk,
vr. * --, Paardenstaart zonder haar ,
m. *—, Rand van een aanbeeld , en
van meer andere dingen a m. *--, 4ngel aan korenaren, m.
Aréthuse, f. geslacht van planten.
Ar/tie, f. geslacht van planten.
Arêtier, m. Hoekbalk, Graadbalk, m.
Arêtières, f. pl. Kalk , waarmede de hoeken van een pannendak wordt bestreken , m.

Arétologie , f. .Deugdleer, vr.
Argagis , m. soort van taf.
Argala , m groote .ifrikaansche reiger.
Argali, m. Wilde ram , m., zie Mouflion.
Argalou , zie Paliure et Lyciet.
Argan , m. geslacht van planten.
Arganeau, m. Ankerring, m.
Argas, m. geslacht van Araetznides.
Argé, m. geslacht van insecten.
Argema , zie Argemon.
Argemon, m. Zweer aan den oogappel, vr.
Argemone , f. zie Pavot épineux.
Argent, m. Zilver, o.; -- trait , Zilver
— en pate , Zilverdeeg,-dra,o.;
o. ; -- en bain, Gesmolten zilver , leslooi•
baar zilver, o. *_, Geld, o. ; spr. w.
Prendre q. ch. pour — comptant, Iets
voor gereed geld , gangbare munt aannemen ; Jouer bon jeu, bon —, Eerlijk
spelen ; Y aller bon jeu , bon --, Eerlijkk
te werk gaan ; C'est de 1' — en barre , Het is zoo goed als gereed geld;
Point d' --, point de Suisse, Geen geld,
geen Zwitsers; fig. — mort, Dood ka.
pitaal , o.; fam. Bourreau d' —, Geldverkwi ster , in. * -•, ook : — blane, Zilvergeld, o.

Argenter, V. a. Verzilveren, Overzilveren ; van hier : 13 ianc argenté , Zi lverkleurig ; Gris argenté , Lilvergraauw.
Argenterie , f. Zilver werk , o.
Argenteur, m. Verzilveraar, m.
Argenteux , use , adj. fam. Rijk , Geld
hebbende.
Argentier , m. Penningmeester van een
voornaam huis, in.
Argentirque , adj. In zilver veranderend.
Argentin , ne, adj. Zilveren (van kleur
of geluid); Une voix argentine , Eene
zilveren stem.
Argentine, f. Zilverplant, Ganzerik, vr.,

Zilverkruid, o. *— , Zitvervisch , rrs.

Argenture , f. Verzilvering , vr.

Zilver (om te verzilveren), o.

Argue, f. Klei , vr., Leem, o.; fig. Vase

d' —, 4arden i'at , o.

Argileux , use , adj. Kleiachtig.

Argirite , f. Zilversteen , m.
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Argitamne , m. zekere heester.
Argo , m. zeker insect. * --, m. het schip

4rgo. * — , on : Le navire -- , Le vaisseau — , zeker zuidelijk gesternte

4t—go, vr.

Argon , m. Vogelknip , m.
Argonaute , m. een huisgezin van dagka
zie Nautile papyracé.
-peln.*—,
Argonautes, m. p1. /trgonauten, m. meerv.
in
den
argodat
Argonautier , m. dier ,
naute leeft.
Argophy ile , m. zekere heester.
Argot, ni. Gaauwdieventaal , vr. * —,

Punt van eenera dooden tak, vr.
Argoter, V. a. Let eind van eereen dooden
tak

snijden.

Argotier, m. Die gaauwdieventaal spreekt.
Argoudan , m. soort van Sineesch katoen.
Argousier, m. geslacht van planten.

Argousin , m. Opziener over de galeiboeven ,n:.
Argue , f. Trekbank (der draadtrek.

kers) , vr.
Arguer,

V.

a. (Goud - of Zilverdraad)

trekken.
Arguer,

V.

a. veroud., als : — une pièce de

faux, Een stuk voor valsch verklaren.
ArguIe, m. geslacht van schaaldieren.
Argument , m. Betoog , o. , Redenering,
vr., Bewijs, o., Bewijsgrond , m. * —,

Korte inhoud, m. *—, in de sterrek.,
zekere boog.
Argumentant, m. Opponent, m.
Argumentateur, m. Tegenspreker, Betwe-

ter, m.
Argumentation , f. Redeneren, Zintwis-

ten , Redetwisten , o.
Argumenter, V. n. Door sluitredenen bewijzen. * — , als : — Bontre, Gronden
aanvoeren tegen , Opponeren. * — , als:
— de q. ch.. , Uit iets besluiten, opmaken , afleiden.
Argus, m. fig. Argus, Bespieder, m.;
Yeux d'-, flrgusoogen , o. yneerv. * —,
in. geslacht van vogelen. * —, verscheidens soorten van visschee. * — , zekere
-vlinder. *—, zekere Haagdis. —, ze
geslacht van ivormen.-kerad.°—,
* zekere porseleinschelpen.
Argutie, f. Spi tsvi ndigheid, Drogrede, vr.
Argutieux, use, adj. Spitsvindig, Spitsvondig.
Argssze, f. geslacht van planten,
Argynne , m. geslacht van insecten.
Argy raspides , m. p1. Macedonische solda-

ten reet zilveren schilden.
Argyrée , ni. geslacht van insecten.
Argiréiose , in. geslacht van visschen.

Aryréje , f. geslacht van planten.
.Agyrite , f. zekere bergsteen.

Argyrites , m. pl. zekere
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spelen bij de

Grieken.
Argyrocome, f. geslacht van planten. *—,

naam van zekere komeet.
Argyrodamas, m. zekere zilverkleurige
talksteen.
Argyrogonie , f. Kunst ons zilver

te

ma-

ken, vr.
Argyrolythe , zie Argirite.
Argyronète , f. Waterspin , vr.
Argyropèe, f. Kunst om een geringer

metaal in zilver t e veranderen , yr.
Arhytme, zie Arythme.
Ariadne, f. zekere ster.
Ariadneès, f. pl. Feesten ter tere van

Ariadne, o. meers.
Arianisme , m. 4rianismus, o.
Aridas, m. zekere stof. *—, zekere plant.
Aride , adj. Droog , Dor, Schraal ; van

hier : Onvruchtbaar ; fig. Droog
Schraal. *—, Verdord, Dor.
Aridité, f. Droogte, Dorheid, vr.; van
hier : Onvruchtbaarheid , vr. ; fig.
Dorheid, Schraalheid , vr. *—, Dor
vr., Staat van iets, dat ver -heid,
ns.
-doris,
Aridere, f. verond. , zie Atrophic.
zeker
viervoetig
dier.
rn.
Driel,
Ariens , m. p1.4rianen , us. meere.
§ Ariette , f. Kleine aria, vr., Zangstukje, o.
Arigot, zie Larigot.
Arille, m. zeker vliezig deel in vruchten.
Arillée , adj. f. als r Graine -- , Zaad , dat
met eerre Arille omgeven is, o.
Arimane , m. driman , in.
Aritnaron , m. soort van kortstaartigen
papegaai.
Arimer , V. a. De punt op liet aanbeeld
klaar maken.
ken.
Ariser , V. a. Een weinig strijken.
Aristarque , m. fig. (Gestreng) kunstregter , dristarch , m.

Aristé , ée , adj. an korenaren, Met angels.
Aristée , f. geslacht van planten.
Aristide , f. geslacht van planten.
Aristocrate , m. Aristocraat , m. *— aal.
.dristocratisch.
Ar4stocratie , f. r4ristocratie, Regering
der voornaamsten, Adelregering, vr.
Aristocrat que , adj. Aristocratiscla.
Aristocratiquement, adv. dristocratisch.
Ariscodémocr.atie, f. Vermengde regering

van den adel en het volk, vr.

Arist.odémocratique , adj. .flristodemocra.

tisch.
Aristoloche , f. Bolwortel , m.
Aristolochique, adj. De zuiveringen Bever

kraamvrouw bevorderend,
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Aristophanéion, m. soort van verzachtenTirer des armes , Schermen ; Maitre en
de zalf.
fait d'armes, on I1lalcre d'armes, SchermAristotélicien, m. L'olgeling van 4rtsto.
meester , m. ; iVletcre les armes a la main
teles , m.
l un jeune homme, Een' jongen mensch
Aristotélée , Aristotélie , f. zekere plant.
het eerste onderwijs in her schermen
Aristotélisme , in. Leer van Ar/store.
geven ; Avoir les armes belies , Met beles , vr.
valligheid schermen ; Tirer dans les arAristoxéniens , m. pl. Leerlingen vara 2.
mes, Buiten den arm zijner tegenpar
ristoxenl s, in. rneerv.
Tirer sur les armes , Over-tijsoen;
Arithmancie , f. Waarzegging door getal.
den arm der tegenpartij heen stopten ;
len , vr.
Tirer sons les armes, Onder den arm
Arithmécicien, m. Rekenaar, Rekenkun.
der tegenpartij doorstooten. * —, pl.
dice, m.
Armes, in de nat. hist., Alles, wat
Arichmétique, f. Rekenkunde , Reken.
dient ter verdediging, o. , Wapenen,
kunst , vr. , Rekenen , o. * —, adj. Re.
o. meert.; fig. Wapenen, o. meers. * - 3,
kenkundig, .4rithmetisch.
zie Scie à main. * —, in de wapenschildk. ,
Arithmétiquement, adv. Rekenkundig , !f.
pl. Armes, Wapen, o.; Armes parlantes ,
ri thmetisch.
Sprekendwapen, o.
Arithm&mancie, zie Arithmancie.
Armé , m. ze k ere vise/s.
Arlequin, m. Hansworst, Foetsenmaker, Armé , ée , adj. Gewapend ; A main arHarlekijn, m. *—, soort van kolimée , Gewapenderhand.
knotje. * — ,geslacht van planten. *—, Armech, rn. Ankers, Kabels, Want, enz.
zeker Deenscb hondje.
Armée , f. Leger , Heer, Heir , o. , Ar
Arlequinade , f. Klucht van eenen loans.
vr. ; — de rarer, — navale , Vloot,-mde,
worst, vr.
yr. ; — 1'observation, Observatieleger ,
Arlequine, f. naam van tweederlei porseo.; — volance, Vliegend leger, o.
leinschelpen. * —, Hansworstendans, m. Arméjer, V. a. Trachten in ee'oe haven
Arlet, m. soort van komijn.
aan wal te komen.
Armadaille , zie Amairades.
Armeline, f. zeker bont, Hermelijn r e.
Armadille, f. Kleine vloot , vr. * —, ze- Armellina , f. zie Marte hermine.
ker klein zeeschip.
Armemerst, m. Krijgsrusting, Wapening,
Armand, m. Drank voor paarden, om den
Uitrusting , yr. ; On prépare un grand —,
eetlust op te wekken, m.
Men maakt groote toerustingen. * — ,
Armarinte , f. geslacht van planten.
Manschap (op een schip), vr. * .-,
Armateur, m. Scheepsreeder, Reeder, UitWapenen, o. meerv.
roster van een schip , (onverschillig Arménieane , f. zeker edelgesteente.
m.
'waartoe,)
Arménistoire , in. in de nat. bist. , zie 1\léArmature , f. Ljzerwerk (aan een snerk duse.
tuig) , Beslag , o. * — , Metalen en Armenteux s use , adj. w. gebr. , Rijk in
blinkende korst om steenera, welke figukudden.
ren voorstellen, yr.
Armer, V. a. Wapenen; fig. Aanleiding
Arme, f. Wapen , Geweer , o. ; — blanche,
tot den oorlog geven, Ophitsen, In het
Blank geweer , o.; — à feu , Schietgeharnas jagen. * —, als: -- le canon,
weer, o.; — de jet, Werpgeschut, o.
Een kanon laden, Den kogel in een
* — , pl. Armes, TFapenen , o. mee rv. ;
kanon doen ; — un vaisseaa , Een schip
Etre sous les armes, Onder de wapenen
uitrusten; -- les avirons, De riemen
zijn; var. hier : Faire passer un soldat
uitzetten ; — la clef, De teekens bij
par les armes , Eenen soldaat dood
des: sleutel zetten ; — uu arbre , Bess
Domme d'armes, Gewapend-schietn;
boom met dorens voorzien, Dorens bij
m.;
ruiter,
Aux armes, Te wapen,
een' (jongen) boom zetten. * _- (s') ,
In het geweer. * —, p1. Armes , WaV. pr. Zich wapenen. * —, v. n. Zich
penen, o. nzeerv., Oorlog , Krijg,
wapenen , Zich ten oorlog uitrusten ,
rij. * —, pl. Armes, Mil/ Cairo loopTroepen aanwerven.
baan , Krijgsdienst , ,vr.; Faire ses pre- Armer , m. Helm , Stormhoed (in ridder
mières armes, Zijn' eersten veldtogt
-romans)
, M.
doen. *—, Wapen (ter onderscheiding Armet , zie Armech.
der verschillende soorten van troepen), Armillaire, adj. f. enkel in : Sphère --,
o.; Dans quelle arse sort. it ? , Bij welk
Sfeer , yr.
wapen dient hij ? *—, pi. Arrues , Scherm
Armilles , f. pl. Ringwijze versierselen
Schermen , o. ; Faire ou-kunst,yr.
aan eene Dorische zuil, o. meerv.
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Arrnilustre, f. Wapenschouwing bij de Romeinen, vr.
Armilustries,f. pl. bij de Romeinen, Fees.
ten bij gelegenheid der wapenschou-

Aronie , f. geslacht van planten.
Aroniste , m. (Joodsche) priester uit het
geslacht van 4/iron , vi.
Arot et IV'Iarot, m. bij de Mahomedanen,
twee engelen, welke gezonders werden,
om. de manse/sen te onderrigten.
Arotes , m. pl. te Syracuse , 4roten , nt.
meerv.
Aroue , zie Arobe.
Arounier, m. zekere boom.
Aroure , f. naam eener Grieksche maat.
* — , De helft van den Pléthrou.
Arpage , m. veroud. , Kind in de wieg of
zeer jong gestorven, o.
Arpailleur , m. Goudzoeker (in de mi, •
nen , enz.) , m.

'wing, o. meert.

Armiuianisrne, m. Leer der Arininianen, vr.
Arminiens, rn. pl. 4rminianen , int. meere.
,Armistice, m. Wapenschorsing, vr.
Armogan, m. op de Micidell. zee, Gunstig
weer voor de scheepvaart, o.
Armoire , f. Kas , Kast , vr. ; - h porte
vitrée, Glazekas , Glazen kas, vr.
Armoiries , f. pl. Geslachtwapen , Papen , o.
Armoise, f. Bijvoet , an., St. janskruid, o.
Armoisin, m..rmozijn , o.
Armol, m. Tuinmelde, vr.
Armon , zn. Tang of Schaar , waarin de

disselboom gezet wordt, vr.
Armorial, nm. Wapenboek, o.
Armorier, V. a. Een wapen op ... schil
uithouwen.
-dernof
Ara orique, adj. zie 1V1aritime.
uti.
Wapenkundige,
Armoriste, m.
Armoselle , f. zekere plant.
Armosin, zie Armoisin.
Armure, I. Wapenrusting, vr. *-, van
den zeilsteen , Wapening , vr.
Ijzeren beslag, IJzerwerk. , 0. , Ijze.
ren banden , m. meerv.
Armurier , m. Wapensmid , o. * - , Ge 'weermaker , Geweerverkooper , m.
.Arnaidiste, m. zekere dweeper , 4rnaldist , m.
A rnaudiste, zie Arnaldiste.
Arnié , zie IVlartiu-pêzheatr.
Arnique , f. zekere plant.
Arnodes, zie Rhapsodes.
Arobe , zie Arrobe.
Aroglasson , zie Plantain.
Aroïde, f. geslacht van planten.
Aromate , m. Welriekende kruiderij, vr.
Aromatigae, adj. Welriekend, 4remstiek.
Aromatisation , f. Menging van welrieken-

de kruiden, vr.
, V. a. (Geneesmiddelen) met
welriekende kruiden vermengen , om
(ze) aangenaam voor den smaak te ma-

Aromatiser

ken.
Aroniatite, f. zekere steen.
Arose ; f. Reukgeyend beginsel in eene
plant , o.
Aronnpo, m. zeker dier, jakhals, m.
Aronde , f. in sommige landen , Zwaluw,
vr. * -, in den vestingb. , als: Ouvrage
á queue d' - , Zwaluwenstaart , m.
Arondelet , m. jonge zwaluw, vr.
Arondelte , f. Ligt schip , o. *--, Prisch.
lijs; met haken , vr.
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Arpége , in. 4rpegeren , Harpegeren,

(Het spoedig na elkander aanslaan der
verschillende toonen), o. *--, Les,
vr. of 1/oorbeeld , o. , om de verschil#ende toonen snel na elkander te doen
hooren.
Arpégetneiit, m. Harpegeren, o. zie Arpége.
Arpéger, V. n. Harpegeren, zie Arpège.
Arpent, m. oude maat, Morgen (lands), m.
Arpentage , m. Landmeten , o.
Arpenter , V. a. (Land) meten; fig. Met
groote schreden afleggen of doorloepen.
Arpenteur , m. Landmeter. m.
Arqué , m. zekere vise/i.
Arqué , ée , adj. Krom , Gebogen.
Arquebusade, f. Schot met een vuurroer,
o.; van hier: Rau d'-, Wondwater, o.
Arquebuse , f. Vuurroer (met een raadje,
eer het slot was uitgevonden), o.
Arquebuser, V. a. (Met eene arquebuse)

doodschieten.
Arguebuserie , f. Geweermakerskunst , yr.
* - , Geweerhandel, m.
Aquebusier , m. voorheen , Beisschieter ,
in. * -, Geweermaker, m.
Arquer, V. a., S' —, v. pr. et *--., v. n.
Buigen.
Arquet, m. Draadhouder, m. *-, bij papier ►n. , zle Couloir.
Arrachement, m. Ui trukki ng , Uittrek..
king, vr. * -, Uitstekende steeneis
aan het einde van eenes, muur , om
hein met eenen anderen te verbinden,
m, meere« * --, Begin der boogswijze
kromte, aan een gewelf, o .
Arrache-pied , als : D' -, adv. fain. Zon.
der ophouden.
Aeracher, V. a. Uittrekken, Uitrukken
4fr- ukken, ,.lftrekken, Uitplukken,
Ontrukken, Met geweid ontnemen; fig.
- un secret a q. q., Iemand een geheim
afdringen, afpersen; - q. ch. de q. q.
on de q. cu. , Iets uit iemand of iets
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trekken, plukken , rukken; ^ q. q. h q.
ch. , Iemand van iets afbrengen , van
iets bevrijden. *— (s'), v. pr. Zich
uittrekken ; S' — les cheveux , Zich de
haren uittrekken , Ile haren uittrek
— a q. ch. , Zich van iets los--ken;S'
maken ; S' -- q. ch. , Sterk om iets twisten. *--, v, a. als : — le jarre , Het

spraak vr. , Raadsbesluit , o. ; fig.
Les arréts du eiel, De raadsbesluiten
des Hemels , o. meere. * —, Inhechtenisnemi ng , yr, , 4rrest , o. * — , Inbe•
slagneming, vr., Arrest, o. * —, pl.
Arrêts , in de krijgsd. , .Arrest, o. * —,
zeees., als : -- de vaisseaux et fermeture
des ports , Het houden der schepen in
de havens op bevel der hooge overheid,
Het leggen van embargo , o. * — , in de
rijsch. , Ophouden , Stilstaan , o.
bij jag. , Staan , o. , Stilstand , m. ; Le
chien est à l' —, De Pond staat.
aan een geweer, Schuifje , o., waarmede
de haan wordt vastgezet , Rust , vr.
* —, in een uurwerk, Pal, na. * — , aan
een slot, Knip, m. * --, Lat- of Paal werk,-.om drijfhout op te vangen, o.
* —, Lis (in het naaijen), vr. * —,
bij de oude ridders , als : hlettre la lance
en --, De lans vellen.
Arrêtant , in aan een' kousenweversstoel ,
zeker hout, Ophouder, m.
Arrêté, ée, adj. zie Arreter; inzond. Des.
sein — , Uitgewerkte teekening , vr. *--,
m. Besluit, 0. * —, afsluiting eener
rekening , vr.
A.rrête-boeaf, m. PrangWorttl , m. , Stalkruid, o.
Arrête•nef, zie Ramora.
Arrêter, V. a. Ophouden , Stilhouden
Stilzetten, Tegenhouden; fig. Tegen
Beletten , Tegenhouden , Stui -gan,
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beverhaar uitpluizen.
Arracheur, m. in : — de dents, Tanden.
trekker, m.; — de cons, Likdorentrekker, m.
Arracheuse, f. Trouw, die het beverhaar

uitpluist , vr.

Arrachis , m. Vernieling van jong plantsoen , vr.
Arragonite , m. zeker mineraal.
Arraisonner, V. a. fam. Overreden , Overhalen, Bepraten. * — (s') , v. pr. (avec
q. q. , Met iemand) in een mondgesprek

treden.
Arramer, zie Aramer.
Arrangement, m. Schikking, Bereddering,
Regeling , vr. ; van hier : 1Vlettre de
1'— dans ses affaires, Orde op zijne zaken stellen. *—, pl. Arrangemens, Schik
vr. meere., Maatregelen , m.-kinge,
meere,
Arranger , V. a. Schikken , Beredderen ,
Regelen , Behoorlijk inrigten ; van
hier : fam. I1 a été mal arrangé , 11 a été
bien arrangé , 11 a été arrangé de la bon.
ne manière , Men heeft hem deerlijk
mishandeld ; Comme vous voilà arrangé ! , Wat ziet gij er gehavend nit!
* — , Bijleggen, Ten einde brengen.
*—(s'),v. pr. Zich inrigten, Zich schik
Zich gereed maken; ook: Zich ne-ken,
-derztn,lgedrvijn;

S' — avec q. q. , Eene schikking met
iemand maken.
Arrase , zie Arase.
Arrasetnent , zie Arasement.
Arraser, zie Araser.
Arretnon , m. geslacht van vogelen.
Arrentement , in. Pachten of Verpachten
o.; Tenir par —, In pacht hebben.
Arrenter, v. a. Teerpachten.
Arréphores , Arréphories , f. pl. Feesten
ter eere van Minerva en lierse te A.
thene , o. meerv.

Arrérager, V. u. en : Se laisser — , Met
het betalen der renten ten achteren
blijven.
Arrérages, m, pl. Achterstal , ns., 4chter.
sta/ligt renten , vr. nseerv•
Arrestatioti , f. Ver/zindering , vr. * —,
Inhechtenisnerri"g, vr. * —, Hechte.
nis, vr.
Arrêt, ras. Vonnis, Besluit, o., Uit"

,

.

ten. *—, y'astrraken, T'astzetten; fig.

Vestigen ; — on marché , Eenen koop
sluiten ; -- q. ch. , lets bepalen , 4rresteren ; — on compte , Eene rekening
sluiten; — on dornestique, Eenen knecht
huren ; -- un appartement , Eene noning huren; — une place a la diligence,
Eene plaats op de diligence nemen ,
bestellen. *—, In hechtenis nemen, 4rresteren. * —, bij jagers , als : — des
perdrix , etc. , Voor patrijzen staan,
Dezelve op de plaats doen blijven; —
1'artillerie , (op schepen,) De stukken
vastmaken; -- one Pierre, etc. , Eenen
steen , enz. vastleggen ; -- des melons,
etc. , De overtollige takken van meloenen, enz. afsnijden ; -- on point,
(in liet naaijen), Den laatsten steek
vastmaken. * — ( S'), V. pr. Zich op houden, Ophouden, Stilhouden, Stil
Blijven staan ; fig. S' — en beau-stan,
chetnin , Eene onderneming laten va
geluk--ren,diophtusvae
ken ; S' -- a q, eh. , Zich met iets ophouden, bezig houden; ook: Acht op
iets slaan , Geloof daaraan hechten;
ock : Zijne keus bij iets bepalen.
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,n.
, p1. Arrière.neveux , lVaneven,
.Arrtiste , fl1. Verzanzelaar van beslui.
ten , m.Nakomelingen , m. meerv.
Arrière-panage , in. lVadrift , Nawei
ArrétOphOres , zie Arréphories.
ding , vr.
.Arrhabonaires , itt. p1. zekere dweepers.
Arrière-penséo , F. Geheime gedachte , vr.
Arrhement , m. Koop bij voorschot m.
Arrhéna th ère , f geslacht van planten.Arrière-petit.fils , in. Achrërkleînzoon , in.
Arrhénoptère , f. geslacht van mossen. Arrièrepetite.lille , f. 4c/2ter*leindoch.
Arrher, V. a. Handgeld geven, Een godseer, ir.
penning geven., Koopen bij voer- Arrière.point , m. 4chtersteek , m., Stik
o.
schot.so!,
Arrhes , Ç. p1. Handgeld of Voorschot , Arrire.pointeuse , f. lVaai:ter , welke
0., Godspenning, in., Pand ter min.. goed stikt, vr.
Arrirer, v. a. (Eeoe betaling) uitstel..
we, o.
len ; van hier : Etre arriré , Met de
Acriati, in. gier der Pyreneën.
betaling ten achteren zijn. s... (s') , vArriéré , ii*. als : Mettre q. q. It vu dans
1 5 -, Do betaling aan iemand uit. pr . Achterblijven.

stellen.Arrière.saison , f. Najaar,, t.; inzond.
ten aanzien vat;
Arrière, m. zie Poupe; Faire vent—, Ve. Naherfst , in.
fir vent-, Porter vent—, Aller vent—, vruchten , Be g in van den winter , o.
ten aanzien van wijn en granen,
ado. enkel
Voor den wind zeilen. *
met En , als : In - , Ten achteren ;Laatste maanden voor den oogst , vr.
meerv. ; fig. Oude dag, M.
Ltre en - de deux termes , Twee tervoijnen ten achteren zijn ; Cette affaireArrière.vassal , in. Achterleenman , no.
esc en - , Deze zaak vordert niet ; Arrièrevoussure , f. Boogrooading achter
Mouvement en— , Achterwaartsche be. deuren of yensters vr.
waging ,vr.prép.insép. , als: Arri. Arritilage M. Stuwing , Stouwin, vr.,
ère.neveu , Achterneef, no. , zie de za.Bois d' , Stuwhouten , o. meerv.
noengestelde woorden. Arrirner , V. a. Stuwen , Pakken , Plaat
Arrière.ban , in. Oproeping van den adelsee , I7lijen ; - en vaissean , De goede
ten strijde, vr. ' - , Dc aldus opge.ren in een schip stuven.
Arrimeur, in. Stuwer, no.
roepene en vergaderde adel, no.
Arrière- bee, rn Scherpe hock (van de Arrioler , v. n. en : S' - , v. pr. als : La
mer s'arriole , De zee valt.
zeil eener brug) , in.
Arriser , V. a. sclieepsw. , Neërhalen ,
Arrière.bouche , m. Zie Pharynx.
Arrièreboutiqne , f. Achterwinkel. Neêrlaten.
Arrière.caution ,. f. .Borgeogt voor eenen Arrivage , in. Landing , (inzond. aan ri.
borgeoge , no.vieren ,) vr.
Arrière.change , in. Interest op interest, no. Arrivéc , f. Aankonos t, vr. ; Jour d'
De dag van de aankomst (der posten,
Arrièrecorps , m. Acheergebouw , 0. enz.) , no l
bij slotenmak., Achterste grond, waar
Arriver, v. n. Aankomen. * , Komen
uit do sieraden uitsteken , no.
J.Vaderen
(aan a) , Bereiken. *
.Arrière.cour, f. Achterplaats , vr.
Arrèrefaix , ei. Nageboorte , vr.4ankonsen ; fig. Komen aan of tot
Arrièie-fermier ,, m. Onderpachtcr , no. Bereiken Naderen ; -h son but , Zijn
Arrièrefief, in. Achterleen , o.doel bereiken., Gebeuren , Voor
Arrière -fleur,, f. Overgebleven haar opvallen , Overkomen. * 9 scheepsw.,
eene huid, 0.
'Poor den wind af houden.
Arrière.garant , in. Borg van eenen borg , Arrobe , f. zie Arobe.
Tweede borg , in.
Arroche , F. Melde , vr.
Arrière-garde , 1. Achterhoede , vr.Arrogamrnent , adv. Verwaand, Hoot'aar.
Arrière-goht , no. (Onaangename) na. dig.
smaak , in.Arrogance, f. J7erwaandheid , Hoovaar.
Arrière-ligne , f. Tweede linie , Achterli.
dij , Laatdunkendheid , vr.
nie , vr.Arrogant , te , adj. ['erwaand , IIoogtJoOe.
Arrière.inain, m. Slag met de omgekeerde
dig, Laatdunkend, Pemmetel. *_,Sin.
raket of hand , weAcheerstol
1/ereaande gek , in.
van een paard, o. - , f. als : Avoir Arrogante f. P'erwaande zottin , vr.
,

,

,

-

S

,

1' - belle, Goed me: de omgekeerde Arroger (s') , V. pr. Zich aanmatige'o.

raket slaan. Arrondir, v. a. Rond maken , Ronden,

Arriàre.neveu , in. i'chterntef, Nancef,

Eeno rondo gedaanto aan iets geven,
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4fronden ; van hier : ~ son champ,
Zijn veld ronden, (d. i. door aankoop,
..als anders hetzelve vergrooten ,) grooter maken, uitbreiden ; in dezen zin:
S --, v. pr. Zijne\ bezittingen vergrooten; fis. — une plhrase, Eene zinsnede
do behoorlijke ronding geven. *—, bij
schild., als • — des objets , man voor.
werpen :onding geven, (door eene beboorlijke verdeeling van licht en scha
* — , in de rijsch. , als : — un-duw).
cheval , Een paard afrigten , om kunst ,

matig rond te lo(,pen.
Arrondissement, rn. Ronding, ,lrronding,
vr. ; fig. Ronding eener zinsnede , enz.
vr. * — , .4rrondissement , an.
Arrondissettr, m. Beitelvormig mes , o. ;
fig. Die alles in de beste orde wil heb
-ben.
Arrosage , m. Waterleidingen , Greppels,
1•. meerv. * — , in de krui dmol. , Besproeijing, vr. , Water, waarmede men
de bestanddeelen van het buskruid be-

vochtigt,
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Arrosement, m. Besproeijing , Bevechti.
ging, vr. * — , in het spel, Het betalen
van eene zekere som aan de medespe- Iers, o.
Arros'er, V. a. bij tuin!. , Gieten ; — les
fl eurs , De bloemen - gieten ; van hier:
.Bevochtigen , Besproei jen , Nat ma.
Aen, Besprenkelen, •,Sprenkelen, Begieten , Bespoelen; — une promenade, Ee, e wandeling besproeijen ; — une chambre, Eene kamer sprenkelen (eer men
deze've stoft) ; — de larmes, de pleuus,
Beschreijen , Tranen over ... storten;
fig. — ses créanciers , Zijne schuldei.
schors vet kleine sommen tevreden stellen, Hun iets op afrekening betalen.
* — , in somt] ige spelen., Aan de mede
eerre zekere som betalen. * —,-spelr

bij gemeenschappelijke ondernemingen,
Eene bijdrrge, boven den eersten in.
leg , betalen.
Arrosiou , f. Wegknaging (der beende
vr.
-ren),
Arrosoir , in. Gieter , m. ; — a pompe,
Gieter met fijne gaatjes , m.; — a gou•
Ion , Gieter met eerre tuit , in. * — , in
de natuurij., als: — magique, — de cormande oent, zeker werktuig ter bega.

ling van de drukking der lucht , Toovergieter , m. * — , in de nar. his:.,. zekere schelp , Gieter, m.
Arroue, zie Arobe.
Arrouma, M. geslacht van planten.
Arrugie, f. Waterlozing, vr.
Arrumage , zie Arrimage.
Ars, M. pil, als: Ce cheval est frayé Aux —,

Dit paard is aan de pooten gewond;

Saigner un cheval aux quatre ars , Eert
paard aan de vier pooten laten.
Arschin, m. El (in Sina) , vr.
Arschine , f. El (in Rusland) , yr.
Arsenal, m., Tuighuis , Arsenaal, Wa-

penhuis , o.
Arséniaté ,- ée , adj. Met rottenkruid za•

mengess eld
Arséniates , m. pl..4rseniezouten, o. meers.
Arsenic, m. Rottenkruid, .4rsenicum, o.
Arsenical, le, adj. Rottenkruidachtig.
Arsenié, ée, adj Met rottenkruid ge.

m engd.
Arsenieux , use , adj. Rottenkruidachtig.
Arsenique , adi. zie Arsenical.
Arsenite, m. Rottenkruidzuur, o•
Arsins, adj. m. pl. als : Bois —, Perbran•

de bosschen , o. nmeerv.

Arsis, in. Stemverheffing (bij het begin
van een vers) , vr. * — , zekere heeste r.
Art , m. Kunst, yr. ; Maitre ès arts, Meester der vrije kunsten, vi,
Arse, zie Artison.
Artédie , f. zekere plant.
Artémise, zie Armuoise.
Artemisies, f. pl. Feesten ter eere van

Diana drtemis , o.
Artémon , m. Onderste katrol van oenen
takel , vr.
Artenne , f. zekere watervogel.
Artère , f. Slagader, Polsader, vr.
Arteriaques, adj. pl. van geneesmiddel.,

Tegen de zenuwzwakheid.
Artériel, lie , adj. Slagaderlijk; Sang —,

Slagaderbloed , o.
Artérieux , use , adj. Slagaderig ; Veine
artérieue , Bloedader , die naar eens

slagader gelijkt , vr.
Artériole, f. Kleine slagader, vr.
Artériolooie , f. Slagaderleer , vr.
Artério-pituiteux, adj. m. Van eene spier-

langs de :neusgaten.
Attériotosnie, f. Slagaderopening, vr.

* — , Ontleding der slagaders , vr.
Artnanita, zie Arthanite.
Arthanite, f. eene plant, I7arkensbrood,
o. zie Cyclamen.
Arthémis, m. geslacht van nvormen.
Artholithe, in. zekere steen met figuren.
Arthonie, f. geslacht van Lichens.
Arthoty rités , zie Artogyrices.
Arthrsterota, m. geslacht van planten.
Arthrite, f. Jicht in de gewrichten , vr.
A thritique, adj. Jichtig. *—, Tegen de

jicht.
Arthritis , f .Jicht , vr.
Arthrocace, f. Invretende zweer in Bene

beenholte j vr.

83

ARTO

A,RTH
Arthrocéphales i m. pl. geslacht van schelp
-diern.
Arthro , iie., f. Vlakke zamenvoeging der

beenderen, yr. *-, geslacht van planten.
Arthrodynie, f, Langdurige pijn in de

leden , ^vr.
Arthrombole, zie Coaptation.
Arthron, m. Natuurlijke zamenvoeging

der beenderen , vr.
Arthropodion , in. geslacht van planten.
Árthropuuse, f. geslacht van ziekten ivei.

nig verschillende van jicht en rheumatismus.
Arthrosty ► is , m. geslacht van planten.
Artichaut, m. 4rtisjok , vr.; Cul d' flrtisjokstoel , m.
Artichautière , f. ártisjokbed , o.
Article, m. in de ontleedk. , Gewricht, o.
*-_, Lid (van den vinger), o. *- 2
Punt , Artikel , o. * - in den handel,
enz. Post (in eene rekening, enz.), m.
*-, Gedeelte, Punt, o., Bfdeeling,
yr. , Artikel , o. ; van hier : - de foi,
Geloofsartikel , Geloofspunt, o.; fig. Etre
à i' - de la mort, Op het punt van
te sterven zijn. * -, in de spraakka,
Lidwoord, o. * - , bij regtsgel., als :
Articles, p1., Omstandigheden, vr. nzeerv.
Articulaire , adj Tot de gewrichten of
leden behoo =ende; Maladie •-, Ziekte
in de gewrichten , vr.
Articulation , f. Duidelijke uitspraak,
Articulatie, yr. * - , Gelid , Ltd, o.,
Zarnenvoeging van beenderen , yr. * --,
als : - de faits, 17o1rstelling eereer zaak
punt voor punt, vr.
Articuler, V. a. Duidelijk uit -spreken. *-,
bij regtsgel , als : -- des faits , Punt voor
punt ontvouwen of voordragen; - un
fait, Eene zaak stellig verzekeren. *-,
Met leden zsamenvoegeis , enkel in het
p. p., ais : Articulé, ée , adj. Met le.
den of Lidswijze zamengevegd , Iilet

leden voorzien; (in de scuilderk.), Teel
uitgedrukt.
Anion, m. Student, 'elke de humaniora
geëindigd heeft en nu in de wijsbegeerte studeert, m.
Artifice , m. Kunst , Kunstgreep , Schranderheid , Behendigheid , Geslepenheid,
vr.; van hier: Feu d' -, Puurlverk ,
o. ; Tirer on feu d' - , Een vuurwerk
afsteken ; - hydraulique , Watervuur.
werk , o. * --, Kunstgreep , List, elrg.
listigheid , Loosheid , vr. ; van hier:
Bedrog , o.
Artifciel , lie , adj. Kunstig , Kunst ...
Door kunst voortgebragt, Gemaakt,
Nagemaakt , /7alsch.
Artiticiellement, adv. Door kunst.

Artificier, m. Puur,erkmaker s Vuurwee
ke r , we
Artifcieusement, adv. Listig , Geslepen,
Loos.
Artilicieux , use, adj. van personen , Listig, Geslepen, Loos , Doortrapt; Uit
- coquin ,Een doortrapte schurk, m.
*--, van zaken , Listig, Geheimzin
-nig,BedrljkLos.
Artillé, ée, adj. van schepen, Met geschut voorzien.
Artiller , in. 4rtillerij werker, m.
Artillerie, f. 4rti lleri j , vr. , Geschut,
o. ; - de campagne on de bataille, Veld.
geschut, o.; Grosse -, Zwaar geschut,
o. ; - de siege , Belegeri ngsgeschut ,
o.; Parc d - , 4rtillerijpark, o.;
Science on Art de 1' -, De artillerijkunst , 4rtillerij , vr. ; École d' -- a
4rtillerijscho of , vr. * -, het wapen
der artillerij , driillerij , vr.; Offi.
cier d' -, drtillerijoficier, m,; --à
eheval, Rijdende artillerij , yr. *-,
Officieren bij de artillerij , m. meert'.,
als : -- électrique s
Artillerij , vr.,
Electrieke artilletij, vr.
Artillier, zie Artiller.
Artilleur , in. Artillerist, m.
Artimon , m. Beeaansmast , m., Bezaanssteng , vr. ; Mat d' -, Bezaconsmast ,
m. ; Vergue d' -, Bezaanssteng , yr.
*--, Bezaanszeil, o., Bezaan, vr.
* -, zekere schelp.
Artisan , m Kunstenaar, Handwerksman,
,flrrbachtsman , J,Jrerkman , m. ; fig. Maker , Bewerker , Smeder , Werkmees.
ter , Stichter , m., Oorzaak, vr.
Artison , m. naam van verci eidene soorten van insecten.
Artisonné ée , adj. Van de wormen doorvreten , IVerwormd , l/ermolrnd.
Artiste, in. Kunsre•naar, ni.; van hier:
-- drantatique, Tooneelspeler , ns. ; - vétérinaire , Veearts , m.
Artistement, adv. Not kunst, Kunstig.
Artocarpées, f. pl. familie van planten.
Artogyrites, m. pl. zekere dweepers, wel-

ke de priesterlijke waardigheid aan
de ' vrouwen gaven en zich bij het
nachtmaal van beneden kaas bedienden.
Artois, m. ook : Chien d' -, zeker hondje met korte pooten en snuit.
Artoison , zie Artison.
Artolárre, m. Broodaanbidder, m.
Artolithe, m. Versteening in .de gedaante
van een brood , vr., I7ersteend brood, e.
Artolone, f. geslacht van schelpen.
Artoméli, na. Brood- en honigomslag, m.
Artophage , m. Broodeter, ns.
Artoxyrites, zie Art9gyrites,
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Artre, m. zie Artison. * -,zie Martinpêebeur.
Artrolobion, m. geslacht van planten.
Arturo , m. zie Celsie ,arcture.
Artuson , zie Artison.
Arty , rn, soort van Quamoclitei
Aruana, f. zekere viscis.
Aruhe , f. zekere hetster , tot de quassia's behoorende.
Arum , m. geslacht van planten.
Amoco, m. soort van padde.
Arundinaire, f. zekere plant.
Arure, zie Aroure.
Azusa, f. .zie Labre girelle.
Aruset, m. naam van Benen Cliétodon.
Aruspice, rn. Wigchelaar, Waarzegger
(die. uit de ingewanden der offerdieren

Ascalonite, f. soort van sjalot.
Ascarides , m. pl. zekere avormen , Darm*
wormen, m. ieerv.
Ascariens , zie Aschariens.
Ascarine,. f. geslacht van planten.
Ascendant , te , adj. in de geslachtk. , als:
Ligne ascendante , Opgaande linie , vr.
*— in de sterrek., Opstijgend, Opgaand. * _ , in de ontleedk. , Opgaand.
* —, m. Bloedverwant in opstijgende
linie, als: vader, moeder, grootv2s.
.der , grootmoeder , enz. * —, in de ster.
rewigch., Geboortester, vr., Geboorteteeken , o. * -- , Neiging , .4angeborene neiging , Drift, vr. , Trek , m.
*-, Vermogen, Overwigt, o., invloed,
m. , Gezag , o. , Heerschappij, vr.
Ascension , f. Opstijging , ' Oprijzing
.Rijzing, Klimming, Opklimming, vr.
*_, Hemelvaart, vr. t Hemelva.arts-

8t '

,

voorzeide), M.
Aruspicine, f. Kunst van den waarzeg

vr.
-,ger
Ar vales, adj. m. pl., als : Frères —, FriesAmbarvales,
de
ters of Dienaars bij
Arvien , ene , adj. Op het veld groei iende.
Ary•arytéuoïdien, zie Aryténoïdien transversal.
Aryténo-épiglottique , adj. Tot de keelkropskraakbeenderen :en de huig behoorende.
Arytéznoïde, adj. als : Cartilage --,, of: *—,
z

m. Keelkropskraakbeen, o.

Aryténoïdien , nee , adj. Tot de keelkrops.
kraakbeenderen, behoorende.

Arythme , m. 1'1 ngeregelde,.pols., rn.
.Arzegaie, f. soort van piek.
Arzel , adj. van een paard , Met witte

achterponten.

As, rn. op dobbelsteenen (anders : een) en
kaarten g, .das , na. ; Ansener on -- et un

six , Een aas en eens zes werpen; L' —
de carreau, Het aas van ruiten, Rui
*_,twintigste deel van een-tenas,o.
grein, 4as, o.
Asangue, m. een sterrenbeeld, Lier, yr.
Asaphat , in. Schurft tusschen vel en
vleesch .(door wormen veroorzaakt), vr.
Asaphie , f. geslacht van versteende die-,
ren. * — , zekere heeschheid.
Asaret, m. geslacht van plasten.
Asarine , f. soort van M uffler.
Asaroïdes, f, pl. geslacht van planten.

Asa.roton, m. bij de ouden, Geschilderde
vloer , Ingelegde vloer, m.
Asarum„ zie Asaret.
Asav, zie Borozaïl.
Asbeste, in. dsbest, o. en ns.
dlsbestinite , f• zeker liezelig mineraal.
Asbestolde, f. zie Asbestiaite. * —* zie
Amiautcïde.
Ascagne, in. zekere aap.

Asc.alaphe, m. geslacht van insecten,
Ascala rhos , in. Grieks..che raam val; een'
onbekeisrlen vogel.

-

dag, m.; A 1'

--,

op henmelvaartsdag.

Ascensionnel , lie , g dj. enkel in : Différence ascensionnelle , Verschil tusschen do,
regte en schuine opklimming, o.
Ascète, m. Die zijn leven aan werken
van godsvrucht toet-vijdde, 4sceet, m.
Ascétique , adj. Godvruchtig, Streng•geestelijf , Ascetiscle; Vie —, Streng godvruchtig leven, o. * —, m. pl. Ascéti.

ques , Schrijvers of Werken over het.

ascetische leven.
Asch.émie, m. zeker sterrenbeeld, Kleine
hond , na.
Aschère , m. zeker sterrenbeeld , Groore
hond , in.
Ascidie, f. geslacht vas; wormen.
Ascie, f. geslacht vara insecten.
Asciens , m. pí. in de aardrijksk. , Onschaduivigen , Schadu wloozen ,, m. meer,v.
Ascior , m. zeker tiensnarig speeltuig der
liebreërs.
Ascirum, m. zie Tillepertuis quadrangulaire.
Ascite , f. Onderbuiks1Vaterzucht, vr.
Ascitique , adj. Die het water in den onderbuik heeft.
Asciépiade, adj. van zeker vers , 4scle.
piadisch.
Asciépiade , f. geslacht van planten.
Asclépiadées , f. pl. familie van planten.
Ascl.épiades, m, pl• efstatnmelingen van
Esculapi us , m. meerv.
Asclépiás , zie Dompte -venin.
Asclépies, f. pl. Bacchusfeesten (inzond.
te Epidaurus) , o.. meerv.
Ascohole , f. geslacht van planten.
Ascodrupites , zie Ascodrutes.
Ascodrutes , m Pl' Dweepers , welke de
sacramenten v erwierpen.
p scolies , f p1. Bacchusfeesten (bij landl:eden in ,c ttica) , o. meere.
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Ascophore , m geslacht van planten.
Ascyre , M. geslacht van planten.
Aséigy, m. Kok der Janissaren , tij.
Aséki, f. Begunstigde sultana, velke
eenen zoon gebaard heeft , vr.
AseIle , f. geslacht van schelpdieren.
Asellotes , f. p1 familie van insecten.
Aséroé , isi. zekere paddestoel.

gelijkheid, vr.; fi g. Hardheid (van
stijl), vr.— de caractère , Onbuigzaamheid van kara k ter, vr.
Aspérocoque, m. geslacht van planten.
Aspermatisme , m. bezwaar/ijle schieting
van het zaad , vr.
Aspersion., vr. Besprenkeling , Besjyren
ging, vr.
Aspersoir ,. in. zie Goupillon.
Aopérule , f. geslacht van planten.
Asphalite , 1. l/ijfde wei-vel/seen der lendenen o.
Asphalte , m. Jodenlijm, vr* en o.
Asphaltite , zie Asphalite.
Asphodèie , f. 4ffodil vr. , Goudwortel. on.
Asphodéloldes, Asphodéiées, f. p1. Familie
der affodillen , vr.
Aspliyxie , f. Schielijke berooving van
gevoel en beweging, vr., Stilstand

Ashkoko , in. zie Daman.
Asiarchat, m, bij de oude Grieken , zeker
opperpriesters chap.
Asiarque, m. zekere opperpriester.
Asiatique , adj. fi g. Overdreven , Buiten.
sporig , Oostersch Style —, Oosrersche
stijl, no.; Luxe — , Overdrevene weel
de , vr. ; Moeurs asiatiques , 17erwijfde
zeden , vr. meerv.
Aside , f. geslacht van insecten.
Asile, rn. geslacht van insecten.
zie

Asyle.
Asiliques , in* p1. familie van insecten.
Asindule, ni. geslacht van insecten.
Mine , adj. veroud , als : Bête — , Ezel,
t,:., Ezelin, vr.
Asiraqne , f. geslacht van insecten.
Aske , ni. naam van den eersten ,nensch
in de iVoordsche godenleer, 4sk 3 m.
Askur , zie Aske.
Asode , adj. als : Fièvre — , Koorts , welke
een' afkeer van alles en groote be.
naasswdheden veroorzaakt, vr.
Asor , zie Ascior.
Asorach , m. bij de Turken , Overleverin.
gen der profeten , vr. meerv.
Asosba , f. Zilveren bazuin bij de He.
breërs , vr.
Asote, rex. zekere vise/s.
Aspaat , m. geslacht van planten.
Aspalach , m. zeker welriekend hout.
Aspalax, m. ikl.ol , on.
Asparaginées, zie Asparagoïdes.
!ssparagoïdes , f. pl. geslacht van planten.
Asparagolithe , m. zekere Steen.
, zie Asple.
Aspe, m. zekere visch.
Aspect„ m. Gezicht, Uitzig: , o. , 4an.
blik, us. s — , Gezigrspunr, Oogpunt,
0. — , in de sterrek. , Stand. m. , 4:.

pert,

0.

.Asperge , f. 4spe,sie , Spersie , vr.- Con.
che on Planche d'asperges, 4spersie.
bed. 0. in de nat. hist. , als : Pier.
re d' —, zie Asparagolithe.
Asperger, V. a. Besprongen , Besprenke.
]en; — d' eau bnite , Met svijwarer
besprongen.
Aspergès , 111. pop., zie Aspersoir. *_,
Besprenging (met 'ivijwater), vr.
Aspergille , I. geslacht yin planten.
Aspergoure, f. soort van leverkrujd.
Asprié, f. Ruwhsid, Oneffenheid, On
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van doszpols, m.

Asphyxié , ée , adj. 1/an alle levensteeke.
non beroofd.
Aspic , na. 4dder , vr. ; fig. —, on : Lan
que d' —, Addertong, vr., Kwaadsp reker, on.zekere plant, Nardus,
m. ; Huile d' — , Spijkolie , vr.
Aspicarpon , na. geslacht van planten.
Aspidion , m. geslacht van varenkroeiden.
Aspidiotes , on. p1. onderafdee.ling van
eene soort van schaaldieren.
Aspidophore , na. geslacht van visschen..
Aspidophorolde , on. geslacht van visschen.
Aspilie , f. geslacht van planten.
Aspilote , f. ze/ter zilverkleurig edelge..
steente.
Aspinalsach , m. zekere plane.
Aspini, rn zekere droogerif.
Aspirant , te ,. adj. in : Pornpe aspirante,
Zuigpomp, vr.; Tuyau —, Pijp eener
zuigpomp , vr.in.. Die naar eenen
post staat,' 4spirane , Sollicitant , on.
*_, Cadet, on.
Aspiration, f. Inademing, vr.
Zuiging (toner pomp) , vr.; Tuyau d' —,

zie Tuyau aspirant. *_, in de plantk.,
Inzuiging (der luck;), vr. 'v-', in de
spraakk. , Toongei'ing aan ecac letrgr,
Blazing, vr.
Aspiraux , m. p1. .Roostergaten van een
foren/s, o. meerv.
Aspirer, v. a. Inademen. *, Met eetse
blazing uitspreken; van hier: H aspi.
bij verguld.,
ré, Luidende .4, vr.
fi g. Streven
Vasthouden. * ,
Haken, Dingen, Verlangen (naar, ).
Aspiiure, fl1. zeker vise/s.
Asple, in. Zijdehaspel, m.
Aspluion, iii. geslacht veste vàrenkruiden.
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Aspre, m. zekere munt in Turkije, .r4sper, ., m.
Asprède, m. geslacht van yisschen.
Aspréle, zie frêle.
Asprelle , f. geslacht van planten.
°issabatus, zie B+)rozsfïl.
Assa-dour , m. Benzoinkars, vr.
Assa-foetida , m. Duivelsdrek, m.
Aissaillant , in. Aanvaller, 4anrander,,
7n. *—, in de krijgsd., Stormlooper, m.
Assaillir, V. a. irr. 4anvallen , Bestormen, Benen aanval doen. op; fig. Bestormen , Overvallen.
Assainir, v. a. n. w., Gezond maken, 41
datgene wegnemen, wat voor de gezond.
heid nadeelig is.
Assainissement, m. Wegneming van alles,
wat voor de gezondheid nadeelig is, vr.
Assaisonnemenc, m. Toebereiding (der
spijzen met allerlei specerijen, enz.),
vr. ; van hier : Specerijen (waarmede
men de spijzen toebereidt), vr. meerv.;
fig. Toebereiding , I"eraangenaming ,
Verfraaijing, vr.
Assaisonner , V. a. Toebereiden , .4anma.
ken of Toerzaken (spijzen met specerijen , enz.) ; — la salade , `De salade
aanmaken ; fig. Toereeden , aangenaam
of Smakelijk maken.
Asaisonneur , m. Toebereider , we
Assaki , zie Aséki.
Assaliment, m. w. gebr., Zouting, vr.
Assalir, V. a. w. gebr., Zouten.
Assassin, m. Moordenaar, Noorder, m.
Assassinant, te , adj, fig. fam. Ten hoogste
vervelend.
Assassinat, m. Moord, Voorbedachte dood
-slag,m.
Assassiner, V. a. Teermoorden. *—, Op
Bene moorddadige wijze aanvallen; fig.
fam. Grootel i j ks vervelen , lastig val.
lee of vermoeijen.
Assation , f. Koking van iets in zijn eigen sap , vr.
Assaut , m. rianval , Storm, m. , Bettor.
ming , vr. ; Aller on IVionter it 1' --,
Storm loopen , Stormen; Prendre on
Emporter d'—', Stormenderhand inne.
men; fig. Soutenir un —, flan dringende
beden wrêrstand bieden. * —, in de
schermkunst, Schermoefening, vr., 4ssaus, o. ; Faire —, Een assaut geven ;
fig. Faire — d'esprit, Elkander uitdagen , om te zien, wie het meeste vernuft aan den dag zal leggen.
Assasoé , m. zekere pl,ant.
Asseau, m. Leidekkershamer, m.
Assécher, V. n. zeew., Boven water zijn,
Droog zijn.
Assécution, f. w. geb.r. , herkrijging, vr.

ASSE
Asséeur, m. Refer der schattingen op
het platte land, m.
Assefs , m. I.J. in Perzië, zekere gouvernears.
. Asséieur, zie Asséeur.
Assé!té , f. Bestaan door zich zelf, e.
Assekis , m. p1. in Turkijë . zekere keus'•
benden.
Assemblage , m. Zamenvoeging , Zamen•
stelling, Vereeniging . yr. , * —, bij
boekdrukkers, Vergaderen, Verge/ren,
o.; fig. Zamenvoeging , Vereeniging, vr.
Assemblée, f. Vergadering, Zamenkomst,
Bijeenkomst , yr. , Gezelschap , o. * --,
bij jagers, Plaats van vereeniging, vr.•
* — , in de krijgsd., als : Quartier d' —,
Verzamelplaats , vr. ; Battre 1' —, De
trommel roeren, om de soldaten te doen
zamenkomen, 4ppèl slaan.
Assemblement, m. veroud., Vereeniging ,
vr., Vereenigen, e.
Assembler, V. a. Verzamelen , Pergade.
ren , Vergaren. * — , Zamenvoegen ,,
Zamenstellen. * —, bij boekdrukk., lomer-gaderen , Vergaren. * — , in de rijsch. ,
als : — on cheval , Een paard kort hou.
den. * -- (s') , v. pr. Vergaderen, Zamenkomen, Bijeen komen.
Assembleur, m., Assembleuse, f. bij boek
-druk.,
Degene, die vergadert.
Assener, V. a. Geven , Toebrengen.
Assentiment, m. Toestemming, Goedkeu ring , ve. * —, bij jag. , Rui ken van
het wild , o.
Assentir, V. n. irr. (i) Toestemmen, Goed*
keuren.
Asseoir, V. n. irr. (Op eenen stoel) zetten,
J1.Tederzetten , Doen nederzitten. *—,
Plaatsen , Zetten , Stellen , Leggen ;
-- une statue, Een standbeeld opzetten ; — les fondemens dune maison, Den
grondslag tot een huis leggen ; -- la
première pierre d'un édifice , Den eer
steen van een gebouw leggen ; fig.-sten
-- un jugement sur..., Een oordeel beu'een op ... * — , als: — une rente, Eene rente op vaste goederen aanwijzen ;
-- un camp, Eene legerplaats aanleg.
gen ; — .des imp8ts., des contributions
sur. . . , Belas: inpen opleggen , Belas.
ten; Bien — une figure, (bij schild. en
beeldli.) Eene figuur natuurlijk voor
— ure cove, Eene ver1v,tuip gei.-steln;
reed naken ; — ion cheval sur ses cham
, Een paard leeren, bij het gala--bres
peren zich achter een weinig neer te
-

drukken; — 1'or,

Den goudgrond aan -

leggen. * — (s'), v. pr. Gaan zitten
Zich nederzetten. *—, V. n. Zitten,
.lVederzi tten , enkel met Faire, als

ASSE
Fare - q. q., Iemand doen nederzi:.

ten, Hem nederzetten , zie ook Assis.
Asser} tu, zekere stormram op schepen.
Assermenter ,, V. a Beèediei , Eenen eed
laten doen; van hier: Assermenté, ée,.
adj. Beëedigd, Gezworen.
Asserter , V. a. w. gebr., (Een bosch) ont-

ginnen.
Assertion, f. Bewering. Verzekering,
Verklaring, vr.
Asservir ,, V. a. Te onder brengen , Dienst.
baar maken; fig. onderwerpen. - (s'),
V. pr. Zich onderwerpen , Zich schikken.
Asservisernent , p1. Te onder brenging
Dienstbaarheid, vr.; fig. Onderwering , vr.
p
Assesseur , ,r,. Bijzitter , 4ssessor , on.
Assessorial , le , adj. Van oenen assessor.
Assette f. zie Asseau en Esoette.
Assez, adv. Genoeg; - d'argent, Geld
genoeg; - grand , Groot genoeg; J'en
ai -, Ik heb genoeg, Ikheb er genoeg
van. - , Vrij , Tamelijk , Redelijk;
- bien, Vrij wel; souent, Vrij
dikwijls ; - pets , Zelden genoeg.
Assi . m. zie Dragoniiier ombraculifère.
Assidaire, m. Zwaardvechrer op eenen wagen , on.
sidéens , on. p1. Essèers , on.
Asaident , te, adj. zie Concomitant.

Assidu , us , adj. Pliftig , Ijverig Etre
- an travail , Vl ij tig ar-beiden ; Etre auprèe du prince , Den vorst dikwijls
Zijne opwachting maken ; Un man auprès de sa femme , Een man. die ge.
dung bij Zijne vrouw is , on. - , .elanhoudend, Gestadig , Onafgebroken.
Assiduité , f. Vlijt , Naarstigheid , vr.,
Ijver, on.
Naauwgezetheid in het
vervullen Zijner pligren , vr., Vlijtig
bezoeken eener plaats , waar men door
zijnen plige geroepen wordt , ijverig
waarnemen van zijn ambt, o.
als: - auprès d'une personne , Het vlijig bezoicen van iemand; van hier:t
Assiduités , pl. (in eon' nadeel. zin),

als: Les assiduirés asprès d'une femme,
Liet gestadig bezoeken eener vrouw.
Assithiment , adv. ijverig , Vlijtig.
Aasje , zie Assienne.
Asslégeans , in. p1. Belegeraars , fl2. meerv.
Assiéger, V. a. Kelegeren; fig. Belegeren,
Omgeven , Beknelten.
Assiêgés , on. p1. Belegerden„ on. meery.
Assienne , adj. f. in : Pierre - , zekere
steen, Steen van 4sos , m.
Assjente, f. Ilandelmaatchappij tot het

opkoopen van negerslaven , vr.
Assientiste , on. Deelhebber is; den slaven.
handel, on,
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Assiento , on. zie Asajente.
Assiette, f. IVijze, waarop iets ligt,
staat, zit, enz., Plants, vr., Stand,
Staat, on. , Ligging, Gesteldheid, yr.;
Etre danssozj J, in eenen gereden staat
Zijn; fig. Avoir l'esprit dans son -,
dans see - tranqujile , In eens goede
luim of stenming zijn , opgeruimd
zijn ; Se trouver dans une - tranqnulle,
In eenen gemeten staat zijn. •, Ligging , vr. , Stand, Staat g, m.; L'
d'une pie,-re, De ligging van een' steen,
vr. , Verdeeling of Oplegging (van
belastingen), vr.; L' - dune rente,
Fonds, waaruit eene rente betaald
wordt , o. - , in de rijsch. , Wijze van
Zitten , vr. _, Stuk, waarop een an
der steunt, 0. bij verguld., Laag,
waarop het goud wordt gelegd, vr.
bij straatmak. , Baan (waarop de stee.
non liggen), vr. , Staat e e ner ver,0
knip , die met al de neodige issgrediït2
ten voorzien ie , on. Stuk van een
bosch ten verkoop aangewezen, 0.
Bord, Tafelbord, 0.; - a SOUPS, Sotp
bord, o.
Assiettée ; f. Bord vol, Bord , 0.
Assignable, adj. brat duidelijk aangewezen kan worden, Duidelijk.
Asaignat , m. 4anwijzing van een jaar.
lijksch inkomen op onroerende goederen , vr. -, Papieren geld, 4ssig.

nalit,

0.

Assignation, f. Dagvaarding .> vr. •
zie [tendez.vous. * _ Order em aan.
toonder te betalen , Assignatie , vr.
Assiget, v. a. Dagvaarden, Voor het
gerest roepen. * _ , in het tlnantiewez.
ets den kooph. , Eene aanwijzing tot
betaling geven; Etre assigné sur nu bon
fonds

,

Bene goede aanwijzing ontvan-

- , Aanwijzen. , Ge-ven , Bepa
gen.
len, Toekennen.
Assilis, M. zie Selin silvestie.
Assimilation , f. Gelijkmaking , Gelijk.
wording, dssinsilatie, vr.
Assisniler ,, v. a. (Aan iets anJers) gelijk
maken; van hier; Overeen brengen,
Zamen doen overeen stemmen. V. pr . Gelijk zijn, Overeen komen,
S , - q. q. , Zich aan iemand geluk
achten, Zich met heisa vergelijken
Assirnine , f. vrucht van den Assiminler.
Assiminier , rn zekere heester.
Assinoulation , f. in de redek. , Vei,sZing , vr.
Assis , se., adj. Gezeten , Zittend; van
Her : Aller aux opinions par - et lavé,
Zittend en staande zijne stem uitbrengen; zie ook: Epreuve ; (in de rijsch.),
Le cheval est bien - tot sea laanches,

$$
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Het paard hordt zich van achteren
lager dan van voren. * -, Gelegen.
Assise, f. Laag (steenen aan eenera muur),
vr.; Une - de perpaing, Eene dwars.
laag. * --, bij kousenw , De op de naalden gedane zijde , vr.
Assises, f. pl. Regtdagen, Groote reEtdagen, m. meerv. , Issises , vr. meerv.
Assistance, f. Bijwoning (tester vergadering) , vr. * -, veroud. , , llle tegen.
voordig zijnde personen , 4 m. meere.
*-, Bijstand, m. , Hulp, vr., Onderstand, m.
Assistant, te, adj. van priesters, Bij
Helpend. * -, m. lie/per, As--stand,
sistent , m. , pl. Assittans , Aan.
wezenden , Omstanders , .4anschou'vers , Toeschouwers , Toehoorders , m.
meere.
Assister, v. n. (h) Tegenwoordig zijn ,
.Bijwonen. * -, V. a. Bijstaan , h elpen, Ondersteunen ; - q. q. de q. ch.,
Iemand met iets helpen of bijstaan.
Asso, m. als: _Pierre d' —, zie Assienne.
Association , f. Verbindteni s , I7ereeni.
ging , vr. * --, Genootschap q Gezelschap , o. * --, als : — d'idéés , Ver.
binding of flaneenschakeling van denk
voorstellingen, vr.
-beldnof
Associé, m. Geassociëerde , Compagnon,
Mededeelhebber, m.
Associée, f. Mededeelhebster, vr.
Associer , v. a. (Iemand) deel aan iets
geven, (Ills deelgenoot) aannemen; van
hier : Vereenigen , Paren , Verbínslen.
'°* — ( s') , v. pr. als : 5' -- avec q. q.,
Zich met iemand verbinden of associë.
ren; ook: Eene verbindtenis met ie.
mand aangaan; ook: Met iemand omgaan ; S' -- q. q., Eenen medehelper
aannemen; S' -- à q. ch., Elan iets
deel nemen.
Assode, zie Asode.
Assogue , f. Spaansch galjoen , dat kwikzilver naar de Leesti ndiën brengt , o.
Assolement , m. Verdeeling van her land
in akkers , vr.
Assoler, V. a. In akkers verdeelen.
Assommer, V. a. Doodslaan , Voor den kop
slaan , .Dooden. * - , Deerlijk slaan;
fig. Ten uiterste vervelen of lastig
vallen.
Assommeur, m. Doodslager, Moordenaar
(op de groote wegen), m.
Assommoir, m. soort van val voor rotten
en andere dieren. * -, Stok met Benen
boden knop , m.
Assomption , f. bij R. H. , Maria hemel.
vaart, vr. *r--, Mindere stelling ee-

ver sluitrede, vr.

Assonie, f. zeker welriekend hout.
Assonnance, f. Onregelmatige gelijklui
uitgang van sommige-denhi
woorden , vr.
Assonnant, te, adj. Onregelmatig gelijk
-luiden.
Assorath, zie Asorath.
Assortiment, m. Schikking, vr. *-, Ver.
eeniging van bij elkander behoorende
dingen, vr , Stel, o. *--, in den hand.,
Voorraad van verschillende waren, rr..,
Assortiment , 0. * - , bij boekbaud.,
Sortering, vr.
Assortir, V. a. Schikken, Zamenvoegen,
Bijeen zoeken, Zoodanig kiezen, dat
alles zich bij elkander voegt , Bijeen
voegen , hetgene bij elkander behoort
of voor elkander geschikt is. * — 1, bij
koopl. , Sorteren , Van den noodigen
voorraad voorzien. .* - , bij hoedenra. ,
als : - on chapeau , Den vorm in den
bol steken. * - bij de stoeterijen , als : -une jun;ent , pan Bene merrie Benen ge•
schikten hengst geven. * — (s') , v. pr.
Zich s'ereenigen met zoodanige perso.
nets , die ons voegen. *-, vat; zaken,
Ziele vereenigen, Schikken , voegen ,
Overeen stemmen. * - , V. n. Voegen,
Passen , Staan.
Assortissant, te , adj. l7oegend , Overeenkomstig.

Assortissoir, m. Sorteerzeef, vr.
Assortissoire , f. Doos , welke een assortiment bevat , vr.
Aslos , zie Asso.
Assoté , ée , adj. l"erzot (op, de).
Assoter, V. a. fam. Eene dwaze liefde inboezensen, Verzot maken; Se laisser -,
Verzot worden. * - (s') , v. pr. (de)
Verzot worden (op).
Assoupir, V. a. Slaperig maken ; fig. In
slaap sussen, Stillen , Doen ophouden,
Dempen. * - (s'), v. pr. Slaperig worden , In slaap vallen, Insluimeren.
Assoupissant , te , adj. Slaapwekkend.
Assoupissement , m. Slaperigheid , Loomhei d , vr. , Begin van den slaap , o. ;
fig. Slaperigheid, Ongevoeligheid, vr.
Assouplir, V. a. Buigzaam, Zacht, Lenig
of Gedwee maken; - no cheval , Een
paard vlug maken ; fig. Buigzaam of
Gedwee maken , Buigen , Temmen.
Assourdir , v. a. Doof maken. * -- , Ver dooven , Bedwelmen. * — , bij schild.
Het licht verzachten of flaauwer maken. * - , bij graveurs , Misader hard
maken , Verzachten.
Assourou, m. zekere mirt.
Asso itvir , V. a. Stillen , Voldeen ? Vergencegen , Verzadigen, Lesschen. *- (s'),

ASSO
pr. Zich verzadigen ; S' - de sang,
Zich met bloed verzadigen.
Assouvissement , m. enkel in : - de la
faim , Stilling des hangers , vr. ; fig.
Voldoening, IJevrediging, Boeting, vr.
Assujettir , V. a. Onderwerpen , Te onder
brengen ; fig. Onderwerpen , 1\Toodzaken. *-, lastzetten, T7ascmaleen. * —
(s'), v. pr. Zich onderwerpen.
Assujettissant, te, adjtiSlaafachtig, Slaafsc.h,
Lastig.
Assujettissement, m. Onderwerping , vr. 9
Dwang, m.
Assurance, f. Zekerheid, vr. '- Verzekering , Belofte , Toezegging, vr. *-,
Verzekering , Assurantie , yr. ,, Waarborg, m.; Police d' -, Police van as.
surantie, vr. ; Prime on Cout d' , Premie van assurantie , vr. ; Bureau d'—,
2ssuranti ekantoor , Waarborgkantoor ,
o. ; Compagnie d' — , Waarborgmaat.
schappij, .Brandwaarborgmaatschapptj,
vr. *' — , zeew. , als : Coup d' —,
Schot ter verzekering, dat men zijne
eigene vlag voert, o. * -, Vrijpostigheid, ïzrijrnoedigheid, vr. *-, bij jag.,
als : Le cerf ' va d' - , Het hert gaat
op zijn gemak.
Assure , f. bij tapijtwev. , Inslag , m.
Assuré, ée, adj. Zeker, Verzekerd, Vast,
Onbeweg elfij k. * -- , Moedig , Onverschrokken , Onversaagd. * - , Gerust,
Bedaard, .Ilezadigd ; Etre -- du pied,
Lenen zekeren tred hebben. * —, M.
Degene , wiens schip of goederen, enz.,,
1
verzekerd is.
Assurément , adv. Zeker , Zekerlijk , Ge.
(wis.
Assurer, V. a. Verzekeren, Bevestigen
Betuigen , Bekrachtigen. *-, Vastma
Ondersteunen , Vastzetten. * ---,-ken,
Vastmaken , Vasts laan , Vastspijkeren.
* -, Beveiligen, In veiligheid stellen.
* - , Verzekeren , Zoodanige maatregelen nemen , dat iets niet mislukken
kan ; - is subsistance de q. q. , Iemands
bestaan verzekeren ; — une somme d'argent à q. q. , Iemand eens somme gelds
verzekeren; -- tin vaisseau , Een schip
verzekeren ; fig. Moed of Vertrouwen
inboezemen. * —, zeew. , als : - son
pavilion , Bij het vertoonen zijner vlag
schieten. * -, bij verw. , als : - une
couleur , Beest kleur vast of duurzaam
,nak n. * -, bij loofij. , als : -- le grain,
De laatste bewerking aan het leer geven. * -, in de rijsch., als: -- la bouche
d'un cheval, Een paard aan den toom
gewennen ; — les épaules d'un c(ieval ,
Een paard gewennen , om do schouders
V.
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regt te houden. *— (s') V. pr. (de)
Zich verzekeren (van); S' - time chose, Zich van eene zaak verzek?len, (d. i.
zoodanige maatregelen nemen , dat zij
ons niet ontgaan kan) ; S' - de q. q.
Zich van iemand verzekeren, (d. i. zoodanige maatregelen nemen , dat zijne
hulp niet uitbli jve); ook : Iemand in
verzekerde bewaring stellen , Zich van
hem verzekeren , Hem in hechtenis nemen ; S' la main , Bene vaste hand
krijgen.
Assurette, f. zie Assurance in de 3. beteek.
Assureur, m. Verzekeraar , dssuradeur,
m. *-, ,actiehouder eener brandwaarborgmaatschappij , vr.

Assurgent, te , adj. in de plantk. , Opstijgend.
Astacites , f. pl. Versteeningen ^pan ,kreef.
ten en andere schaaldieren, vr. meerv.
Astacoïdes, f. pl. soort van schelpdieren.
Astacole , m. geslacht van schelpen.
Astacolithes , zie Astacites.
Astaroth , m. zekere geest in het westen.
Astarothites, m. pl. Joodsche dweepers
welke den geest elstaroth benevens
hunnen ,Jehova aanbaden.
Astate , zie Céphus.
Astate , f. zie Dimorphe.
Astathiens , m. pl. zekere christendweepers , welke de leer der Manicheërs
volgden.
Astéïsrne , m. Fijne berisping onder den
schijn van lof, of Loftuiting onder den
schijn van berisping , vr.
Astelle, f. Spalk, vr.
Aster, m. , Astère , f. Sterrebloem , yr..
1/ster , m.
Asterelle , f. geslacht van planten.
Astéréomètre , m. Werktuig ter bepaling
van de op.-en ondergang der sterren, o.
Astérie f. zekere fijne steen, Oosterse/ze

saphir , m.
Astéries , f. pl. zekere dieren , Zeesterren , vr. meere.

Astéries, zie Astéri'tes.
Astérisme, m. Sterrenbeeld, Gesternte, o.
Astérisque , m. bij boekdrukk. , Ster , yr.,
Sterretje, o. * -, geslacht van planten. t-, Ster op het oog, vr.
Astérites , f. pl. Stervormige versteenhtegen, vr. mserv.
Asternal , le , adj. .4fgescheiden van het
sternum ; van hier : Cótes asternales ,
Korte ribben , vr. nseerv.
Asteroïde, f. soort van. sterreb'loem.
Astéroides , f. pl. Sterren, welke een' elliptischen loop om de zon hebben , b. y.
Ceres , Juno en Pallas, vr. meear.
Astérotne, f. geslacht van planten.
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Astérope,: f. zekere keester.
Acéroptère, m. geslacht van planten.
Astérote, f. soort van vise/met.
As,hénie , f. Zenuwzrva.kheid , vr.
Asthénigrae, adi Zenuwzwak.
fl► sthmatique , adj. ddmborstig. * —, m. ,
.//amborssig e , m.
Asth ne , m. elômborstiglzeid , vr.
Asthrné , ée, adj. van een' valk , Bezwaar lijk ademhalende.
,
Astic , m. bij schoenmak. , Groot been
vaarmede men de zolen glad maakt,
en in een gat waarvan eenig vet is,
om de elzen te smeren, Likbeen , o.
Ast coter , v a. pop. Kwellen , Plagen.
Astomelle, f. geslacht van insecten.
Asomes, M. p1. geslacht van dieren.
,

,

Astour, m. zie Escompte.
Astottre f. zekere vrucht, waarmede men
den visch dronken maakt.
Astragale, m, zeker sieraad aan het ka
zuil. *—, zeker been, -En--pite.lnr
klaauiv, m. * —, geslacht van planten.
Astragalisme, m. zeker spel bij de Grie
ken en Romeinen.
Astragiloïde , f. plant van het geslacht

Astragale.

Astragalomancie, f. zekere vaarzegging
met beentjes , enz.
Astral, 1,c, adj. Op de sterren betrekking
hebbende , zie Sid^ral.
Astrance , f. geslacht van planten.
Astrante, m. zekere boom.
Astrapée, m. geslacht van insecten.
Astrapie, f. geslacht van vogelen.

Astre, m. Ster, (inzond. Taste ster,) vr.;
L' — du jour, De zon., vr.; L' — de la nuit,
De maan, vr.; Cours des astres, Hemelloop , m. * — , bij sterrewigch. , Ster,
vr. , Gesternte , o.
Astrée, f. fdstrea , Godin sier regtvaardigheid , vr. * —•, zekere versteening.
Astreindre , V. a, irr. Dwingen, ZVoodzaken, Verpligten.
.Astriction, f. Zamentrekking, vr.
Astrild , m. zekere vogel.
Astringent, te , adj. Zamentrekkend , *4stri ngerend. * --- , m. Zamentrekkend of
14stringerend middel , o.
Astroc , m. Dik touw aan eene houten
pen , o.
Astrocy nologie , f. Verhandeling over de
hondsdagen , vr.
Astroin, m. zekere boom.
Astroïte, f. zeker steenachtig ligchaam.
Astrolabe , m. Sterre - hoogtemeter , in.
Astrolabium, o.
Astrolèpas, in. Zevenhoekige Lépas, vr.
.Astrologie , f. Sterre -voorzegkunde , vr.
naturelle, Voorspelling van de ver.^

ATA1I.
andering des weder:, yr.; — judieiaire,
Sterrewigchelarij , vr.
Astrologique, adj. dstrologtsch.
Astrologue, m. Sterrewigchelaar , • m.
Astrolome, f. geslacht van planten.
Astrolopodion , m. soort van plant.
Ascromècre, zie Fléliomètre.
As ronome , m. Sterrekundige, m.
Astronomie , f. Sterrekunde , Hemelloop kunde , vr.
Astronomique , adj. Sterre kundig.
Astronomiquetnent, adv. Sterrekufidig.
Astrophanomètre , zie Asméréonnètre.
Astrophyte , f. Boomvormige zeester , vr.
Astroplèpe, m. zekere visch.
Astropole, m. zekere bruine angel/er.
Astroscatique , f. Kennis van de berekening van den loop en de afstanden der
,

sterren, vr.
Astuce, f. 4rglistigheid , Loosheid , Slimheid, vr., Bedrog, o.
Astucieasement, adv. arglistig, 4rglis-

tiglijk , Looselijk.
Astucieux , use , adj. 4rglist ig , Listig

Loos.

Asturine, f. geslacht van vogelen.
Astynnomes, m. pi. bij de Grieken, Opzie-

ners over de zangeressen en fluitspe Iers , m. meere.
Astynomie , f. Stedelijke pol/de , vr.
Asur , zie Ascior.
Asuror, adj. m. , als . Caesio —, soort van
vissclaen.
Asyle, m. Wijkplaats, Schuilplaats. vr.;
fig. van personen en zaken , welke bescherming verleenen, Toevlugt, vr. , Be.
schermer, m. *—, Gunstige plaats,
Schuilplaats , vr. * --, Woonplaats,
Wijkplaats, vr., Verblijf , o.

Asymétrie , f. zie Incommensurabilité.
Asymptote, f. .illedeheilende lijn , die ziele

echter niet wet eene anderevereenigt,vr.
Asymptotique , adj. ds „vmptotisch.
A-syndéron , in. zekere faguur, Weglating

der voegwoorden , vr.
Atabale , m. zekere Moorsche trommel.
Atabule, m. zekere schadelijke wind in

t?pulie.
Atacamite , m. zie Cuivre muriaté pulvérulent.
Atagas , m. soort van 1 agopède.
Atalante, zie Nymphale.
Atalantie, f. geslacht van planten.
Atalaphe, f. geslacht ran zoogdieren.
Atamaran, m. zekere boom.
Atanaire, adj. van eenen vogel, Die niet

geruid heeft.
Ataraxie, f. Zielsrust, Gemoedskalmte, vr.

Atarder , zie Attarder.
Atar-ennabi , m, Steen , waarop , volgens

ATAX

ATOM

91

het geloof der Mahomedanen, de voet

Athéromateux, use, adj. Van den aarde .

Ataxie, f. Onregelmatigheid in de crisis,

Athéróme, m- Ettergezn el, o., Etterzak,ns.
Athéropoe7on , m. zekere plint.
Arhérosperme., m. zekere boon.
Atherospermées, f. pl. familievan planten.
Athin , m zie Linaire élacine.
Achiantique, zie Actantique.
Athlète , m. bij de ouden , Worstelaar
Kampvechter, m. * - , in de chr. ^:odsd.,

van I paliomed is afgedrukt , ni.

ner Athérótne.

enz. door kooras veroorzaakt, vr.

At4xique, adj. Onregelmatig, Kwaadaar.
dig.
Acché , m. zekere Turksche munt.
Atecnie, f. Onvermogen van Benen man , o.
Atechnie; f. Gebrek aan kunst, o.
Acéira, m. zekere vrucht.
Atèle, m. geslacht van zoogdieren.
Atèles , m. pl. te Athene , burgers , die
van de meeste belastingen bevrijd wa-

ren.
Atélécvcle, m. geslacht van schaaldieren.
Atéléopodes , n). pl. zekere znvemvogels.
Atelier, m. Werkplaats , vr. , lTrinkel ,
rn.; fig. De gezamenlijke werklieden
in eene werkplaats , m.:rseerv.
Atellanes , f. pl. bij de Romeinen , zekere
spotachtige tooneelstukken.
Atém-.doulet, m. titel van den eersten

minister in Perzië.
Aterlusi, m. zekere plant.
tttermoiement, Ateimolzent, m. Uitstel

van betaling, o., Schikking van Benen
schuldenaar wet zijne schuldeischers,
om hun bij termijnen te betalen, vr.
Atermoyer, v.a. De betaling van . .. uit
Prolongeren * -- (s'), V. pr. ,-steln,
als : S' - avec ses créanciers, Eene schik•
king met zijne schuldeischers maken,
om hun later te betalen ; S' -- à trois
ans , De betaling drie jaar uitstellen.
Atéteré, in. soort van Eupatoire.
Ateuchus, m. geslacht van insecten.
Athamante, m. geslacht van planten.
Athame, f. geslacht van planten.
Athanase , f. geslacht van planten.
§ Athanor, m. on : F ourneau - , (voorheen,)

zekere oven der scheikundigen.
Athécie, f. geslacht van plae ten.
Azhée, m. Godverzaker, Godloochenaar,
4theïst . m.

Athéisme , ;n. Godloochenarij , Godverza-

king, vr.
Athéiscique, adj. Godverzakend.
Athelinz , m. bij de oude Saksers , Vermoe-

delijke erfgenaam der kroon, m.

Athéna , f. bij de Grieken , zekere fluit en

trompet.

Athénaée, f. geslacht van planten.
Athenée , m 4t1zenetitn , o.
Athénées, f. p1. Feesten ter eere van Mi

-nerva,o.s

Athénienne, f. Bloemvaas , vr., y'isch.

glas , o.

Athérine , f: geslacht van vissclaen.
Atiiérix, m. geslacht van insecten.
Achermasie , f. Onmatige hitte, vr.

Kampvechter, Verdediger,Martelaar,m,
Athletique , 1. Worstelkun^ t, vr. * - adj.

Sterk , Reusachtig.
Athlothète , m. Voorzitter bij de worstel.

spelen , m.
Athor, m. godheid bij de Egyptenaren.

* - , derde maand bij de Egyptenaren.
Athruphylle, m. zekere boom.
Athymie , f. ongehr. , lVeerslagtigheid , vr.
Athyrion , m. geslacht van varenkruiden.
Athytes, m. pl. Lbloedelooze offers , o. snrv.
Atick, m. soort vat; Gros-be,.
Atimc>uta, m. soort an Bauhine.
Atinga, w. zekere visch.
Atinter, V. a pop. Opdrillen. *- (s'),
V. pr. Zich opdrillen.
Atinter, zie Attinter.
Atipolo, m. zekere boom.
Atirara, in. zeker boompje.
Atlante, m. Lastdragend mansbeeld, o., 4t'

las, m. *-, Beeld, dat tot zuil strekt, o.
Atlantique , adj. Atlantisch.
Atlantique , f. on : Ile - , (bij de ouden),

Atlantis.
Atlas, m. Verzameling van kaarten, vr.,
Atlas, m. * -, in de ontleedk., Eerste

,vervelbeen aan den hats, o. *-, naam
van twee Surinaaroscise vlinders.
Atlé , f. soort, van tamarisk.
Atloïde , adj. in : Vertèbre -, zie Atlas in
de 2. beteek.
Atinado , rècre, zie Atmoinètre.
Atmidométographe, zie Atinonlétre.
Atmidomètre, zie Armomètre.
Atmomètre, in. Werktuig, om de uitdam
-pingdeswatr
te meten , o.
Atmósphere, 1. Dampkring , m., 4tmmos.
pheer,, vr.
Atmosphérique, adj. Tot den dampkring behoorende ; Air -, Dampkringslucht, vr.
Atoa , m. zie Corossolier épineux.
Atoca , m. geslacht van planten.
Atocalt, m. zekere spin.
Atochadas, m. zie Lavande stoechas.
Atole, f. Manspap, vr.
Atomaire, ní. geslacht van planten.
Atone , m Ondeelbaar ligchaam, o. *-,
Zonnestofje, o.; fig. Klein niets bedui•
lend ding,, o. *--, geslacht van irach.
nides.
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Atomisme, m. Stelsel der wereldschep
uit ondeelbare deeltjes, o.
-ping
Atomiste, m. Voorstander van de leer der
fltomen, M.

Atonie, f. Zwakheid (van de vaste deelen des ligchaams) , vr.
Atonique, asij. Slap , Zwak.
Atopo , m. soort van Euphorbe.
Atoully, m. zekere visch.
.tour , m. veroud.. , Opschik , Tooi (der
vrouwen) , tie.; van hier: Dame d' --,
Kamenier eener vorstin, vr. *-, pl•
Atours, (boert.) Opschik, Tooi , m.
Atourner , V. a. boert., Opschikken , Optooijen.

A,TTA.

ATOM

(s') , v. pr. Zich aan de tafel zetten,
(om te eten of te spelen).
Attachant, te , adj. fig. dantrekkelijk,
Aanlokkelijk, Verleidelijk.

Attache , f. hetgene iets bindt of vast-houdt., Band, m. ; Mettre un chien a
1' —, Een' hond vastleggen ; Un chien
d' —, Een bandhond , m.; fig. fain. Etre
comme un chien a 1' -, 4ltijd aan de
zelfde zaak 'bezig zijn ; ziltijd op de
zelfde plaats blijven. fl'-, voorheen ,
als : Lettres d'r -, Bevelschriften , welke de koning van Frankrijk in de kan
liet- uitvaardigen , inhoudende,-selarij
dat eene pauselijke bul of eene verordening, welke -door een buitenlandsch
geestelijk opperhoofd aanFransche kloosters werd gezonden, in Frankrijk zou
aangenomen , openbaar gemaakt en geyolgd worden; fig. Prendre 1' - de q. q.,
Zich van iemands goedkeuring verzekeren ; Avoir 1' - de q. q. , Iemands
goedkeuring hebben. * -- , bij timmerl. ,
Dik stuk hout , dat tot eene windmo*
lenas dient , o. * -, bij lettergiet.
Leêrtje , waarmede de matrijs wordt
vastgemaakt , o. * -, Lood , ¶vaarrede
de roeden aan de glazen worden vastgehouden, o. *..,Randvan eene maand,
na. * - , bij tuinl., Verbinding van twee
bloemperken , vr. * - s in de sch:lderk. ,
zie Emmanchement; fig. Gehechtheid,

Atout, m. Troef, vr, zie op Tout.
Atrabilaire, adj. Galziek, Galzuchtig ,
Zwartgallig ; Humeur -, Zwartgallig heid, vr. *-, m. Zwartgallig mensch, m.
Atrabile , f. Zwarte gal, Zwartgallig heid , vr.
Atractobole , m. geslacht van de familie
der Champignons.
Atractocère, m. geslacht van insecten.
Atractosomes , m. pl familie van visschen.
Atractylide , f. geslacht van planten.
Atragène , f. geslacht van planten.
Atramentaire , t. zekere vitrioolsteen.
Atrape, f. zekere kromme tang der kopergieters.
Atraphace, f. geslacht van planten.
Atre, m. Haard, mU; --'du four, Vloer
Verkleefdheid, Neiging, Liefde, vr.
van den oven , m. ; van hier: Ce pain
Een
n'a point d'átre, De onderkorst van dit, Attaché, ée, adj. als: Un homme --,
gierig mensch , m.
brood is niet gaar. ' --, bij glasblaz. ,
Í Attachement, m. Gehechtheid , Verkleefd
Vloer van den smeltoven, m.
Genegenheid, Neiging, Liefde, vr.-heid,
Atrempage , m. Stookgat , o.
Attacher, V. a. Vastmaken , Vasthechten
Atrétisme , m. zie Imperforation.
Vastbinden , Binden, elanbinden , BeAtrice, f. w. gebr. , Knobbelgezwel om den
vestigen fig. — q. q. à son service
nar:, o.
Iemand aan zijne dienst verbinden; Atrichie, f, geslacht van planten.
ses regards sur q. eh., Zijise blikken op
Atriplette, f. Kleine roode bastaard -each.
iets vestigen ; - son acne sur q. ch.,
tegaal, m.
Zijne ziel aan iets boeijen; van hier:
Atriplicées, zie Chénopodées.
Attaché à , Gehecht , Verkleefd of PerAtriplotte , zie Atriplette.
bonden aan; van hier: Boeijen, danAtroce , adj. Zwart , Afschuwelijk , Grulokken ; La lecture de ce livre m'actache
welijk, Ontaard, Onmenschelijk, llarbeas;coup, De lezing van dit boek boeit
baarsch , Wreed , Wreedaardig, Vermij sterk; -- un sens , one sagnificafoeijelijk.
tion à on mot, etc., Bene beseekenis
Atrocement, adv. w. gebr., Gruwelijk,
aan een woord hechten; -- du prix a q.
4fschutivelijk.
cli,', gaarde aan iets hechten , Prijs
Atrocité , f. 4fschuwelij kheád , Ontaard
op iets stellen. * — (s'), v. pr. Zich
-heid,OnmscljkBarbhHechten, Kleven , 4anhangen ; ook:
heid , Wreedheid , Wr eedaardigheid,
flan zich s-erbi nden ; S' - q. q• , Zich
Verfoeijelijkheid , vr.
aan iemand verbinden, Iemand aanhan.
Atrophie, f. Vermagering, Uitdrooging, vr.
gen
; ook : Zich aan zijne dienst wij
Uitgedroogd.
7ermagerd,
Atrophié, ée, adj.
S' - aux pas de q. q. , Iemand ge--den;
Atropos, f. cerie der drie schikgodinnen.
stadig volgen; S' -- k q. ch., Zich aan
*-, zekere kapel.
iets hechten; ook: Zich met ijver op
Attabler , V. a. fain. dan tafel zetten. *;

ATTA
iets toeleggen; S' — q. q., Iemand aan zich verbinden.
Attagas, rei. soort van vogel.
Attagène , m. geslacht van insecten.
áittaquable , adj tan te vallen , Die of
Dat aangevallen kan worden.
Attaque, f. Aanval, in.; — brusquée, —
d'emb3ée, Woeste aanval, in. ; van hier:
Attaques, pl. TI''erken tot den aanval,
o. meerv. *—, fig. Schoot onder water,
m., Berisping , vr, ; ook : Poging om
iets gewaar te worden , vr.
Attaqué , ée , adj. in : spr. w. Bien attaqué,
bierg défendu, De verdediging was ge
-lijk
aan den aanval.
Attaquer, v. a. Aanvallen , Aantasten.
*—, Tergen, IZerbitter.en ; fig. — q. q.
sur q. eh., Iemand over iets aanspreken ; — 1'honneur de q. q., Iemands
eer aanranden. * — , in de rijsch. , als
— un cheval, Een paard de sporen ge.
ven. *-- (s'), v. pr. Elkander aanval.
len ; van hier: S' — It q. q., Iets op ie mand willen verhalen , Zich met ie.
mand inlaten, Twist met iemand zee.
ken.

Attarder (s') , V. pr. fain. Zich verlaten.
Atte, m. zie Araignée sauteuse.
Atteindre , v. a. irr. Bereiken. * —, Ra
Treffen. *—, v. n. (à) Bereiken,-ken,
Komen (tot); van hier : Atteint , te,
adj. als : --- de maladie, Door eene ziekte getroffen; — de crime, Taman misdaad
beschuldigd.
Atteinte , f. Raking , vr. , Aanval , m. ,
Aanranding, vr. ; van hier: Beleedi.
ging, Verongelijking, Aandoening , In.
breuk, Overtreding, vr.; Donner on
Porter — a la réputation de q. q. , Ie.
mands goeden naam te na komen. * —,
bij paardenarts., Wonde', welke een paard
zich met de ijzers toebrengt , Kneu.
zing , vr.
Attelabe , rim. geslacht van insecten.
Attelage , m. Span , o.
Attelé, ée, adj. Aangespannen, Ingespannen. * — , Bespannen (met , ( ie).
Atteler, v. a. Spannen ; -'- les chevaux
du carrosse , De paarden voor de koets
spannen. * —, ,4anspannen ; — Ie chariot, Den wagen aanspannen. * —, v. n.
Inspannen, Aanspannen.
A.ttelle, f. Greelboom , m. *--, Spalk,
vr. 'u— , Hout, waarmede ede potten
werk van de scliijf los maakt-bakerht
en afneemt, o, * —, Stukje blik, waar.
snede de pottenbakiler - het werk op de
schijf dunner maakt , o. * -- , Soldeer.
hout s o.
A tteloir.e , . Di sselpi n , vr . .
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Attenant, te, adj. Naastgelegen, Belend;
Son jardin est -- an mien, Zijn tuin
belendt (is belend) aan den mijnen.
* —, prép. et ado. w. gebr. , Dig: aan.
Attendant , in : En —, adv. Intusschen
Middelerwijl; En — que, Tot dat. .
Attendante , ad;. f., als : Cadence —, On-

volmaakte cadans, vr.
Attendre, v. a. et n. Verwachten , Wachten;
En attendant 1'heure, Tot dat het uur
slaat ; En attendant mieux, In afwach.
ting van iets beters ; — q. eh. de q. q.,
Iets van iemand verwachten; fig. C'est
là que je l'attends , Daar wacht ik hem,
(d. i. daar zal ik hein toonen,, dat hij
niet tegen mij bestand is); -- après q.
ch., Naar of Op iets wachten. * —,
Wachten , Verwachten , Moor de deur
staan. * — (s') , v. pr. (à), Verwachten , Vermoeden, Staat op ... maken ;
van hier : iron. Attendez-vous-y ! , Dat
kunt gij begrijpen : (d. i. ik zal het
niet doen.) Zie ook Attendu.
Attendrir, V. a. Zacht , Week of Malsch
, maken, Verzachten ; figb Vermurwen,
Verteederen, Bewegen, Deernis of Medelijden inboezemen. * — (s'), v. pr.
Zacht , Week of Malsch worden ; fig.
Yerteederd, Bewogen of Aangedaan worden, Medelijden hebben (met, sur).
Attendrissant, te, adj. Aandoenlijk, Ziel
-roend,
Treffend.
Attendrissement, m. Plandoening, Deernis,, vr., Mededoggen , o.
Attendu, prép. Wegens, Uit hoofde van,
Tbr oorzake van, Aangezien. p... que,
conj. Dewijl, Wijl, Omdat, Naardemaal, Naardien.
Attentat , m. .Planslag , Toeleg , us. , In•
breuk op regten , vr.
Attentatoire , adj. Strijdig met het regt,
Onwettig.
Attente , f. Verwachting , vr. ; Etre dans
1' — de, Verwachten. *—, Hoop, Ver
vr. * --, als : Pierres d' — -wacl.ting,
Kantsteenen, Verbandsteenen, m. meerv.
*_, als : Table d' —, Ledig veld , (ere
iets te snijden of te schilderen ,) o.
Attenter , V. n. (à, contra on sur) , Zich
aan iets vergrijpen ; — à la vie de q.
q. , Naar iemands leven staan ; — contre Ie prince, Eenen boozen aanslag te gen den vorst smeden ; — sur les droits
de q. q. , Inbreuk -op iemands regten
maken.
Attentif, ive , adj. (à), Oplettend (op),Opsnerkzaam.
Attention, f. Oplettendheid , Opmerkzaam.
held , vr. ; Faire — h q. eis. , richt op iets
geven, Op iets letten ; Avoir — à q. ch.,
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4cht op iets geven. *_,pl. Attentions,
Oplettendheden, vr. meerv. , dchting,
Dienstvaardigheid, vr.
Attentivemenc, adv. Oplettend, Opmerk.
zaam.

Atténuant, te, adj. Perdunnend. *—, bij
regtsgel. , Verzachtend. .*--, m. Yer.
dunnend middel, o.

Atténuation, f. Verdunning, vr. *_, T7erzwakking , vr. * — , klerzachting ,

yr.

Acténué, ée, adj. Verzwakt, Uitgeput.
* —, Ziekelijk.
Atténuer , V. a. I'erdunnen , Verzwakken.
*--, bij regtsgel. , Verzachten. *(s') , v. pr. Verzwakken.
Attérage, in. Landingplaats , vr.
Attérer, V. a. Ter° aarde werpen, Nader.
werpen; fig. Ontmoedigen, Ter neder
slaan. * —, Breken , Verbrijzelen. *—,
V. n. Aan land korren , zie Actérir.
Attérir , V. n. Landen , Aan land komen.
Attérissement , m. mansli j ki ng , -4anspoe•
Hug , vr. , ,.,lani espoeld 'land , o.
Atterrer, zie Attérer.
Atterrir, zie Atérir.
Atterricsement, zie Attérissement.
Attestation , f. Getuigenis, vr. * —, Ge tuigschrift , o., elttestatie, vr.
Attester, V. a. Getuigen. * —, Getuigenis
geven , Betuigen , Bewijzen. * —, Tot
getuige nemen of roepen.
Atthis , m. zekere vogel.
Atticisme , m. altti sclre spraakwending ,
vr. , - tti ci smus , o. * —, átti sche fijn heid in het spreken of schrijven , r.
Atticurges j , f. pl. I/ierkante zuilen , vr.
Ineerv.
.Attiédir , V. a. Laauw maken; fig. Ver.
koelen , Laauw doen worden. * -- (s')
V. pr. Laauw worden; fig Verkoelen.
Attiédiosettent, m. fig. I7erkoeling , vr.
Attifer, V. a. fain. Opdrillen, Opschik.
ken.
Acti et , m. veroud., Hoofdtooisel, o.
Attinter, V. a. (Stukgoederen) bij liet stu.
wen vastmaken.
A tique , adj. . teisch ; fig. Sel —, áttisch j
zout, o. *—, m. Kleine verdieping ho.
ven a; de andere , vr. — , als : — de
comble, igorsewering acrn een plat, yr. ;
.-- de cheminée, zeker gedeelte van eenen schoorsteen,
„httique-fa.csx, m. Voetstuk onder eenen

p1/aar, o.
M. Gewigt aan de raderen der
gosiddraadtrekkers, o.; Cordes d' —,
Touwen , waaraan deze gewigten han
-gen,
0. meerv.
Attirail, m. Toestel, m. , Tuig, Gereed.
schap , o. ; — de btzeráe, A'rilgstuig,

„4ttirage,

o. ; -• de chasse, Jagtgereedschap , a.

* -- Pakkaadje , vr.
Attirant, ee , adj. fig. 4antokkend

,

Elan.

lokkelijk, Bekoorlijk , 4ankalig.
Attirer, v. a. lantrekken, Tot zich trekken ; fig. .laatrekken, danlokken, Bekoren , Innemen , Lokken. * — (s'), v. pr.
Verwerven, kith op den hals halen, Bekc, men,
Attise, f Iiout onder eenen brouwketel, o.
Attiser, v. a. , als : — le feu , Her vuur
aanstoken of opstoken; fig. - le feu

de la guerre ,etc., I-let vuur des oorlogs,

enz. doen ontbranden.
Atoiseur, m. huuraanstoker, m.
Attisoir, on. Stookijzer, o.
Attisonnoir, m. inzonderh. bij klokkenpiet. ,
Vuurhaak, m.

Attitré , ée , adj.

als: Un marèhand —, Een
gaste koopman (d. i. bij -wien men bij
voorkeur koopt). *--, in eenen slech.
ten zin, Omgekocht; Des témoins attitrés , Omgekochte getuigen ; Assassins at
titrés, Betaalde moordenaars, m. meerv.
Attitrer, V. a. bij jag., als: — des chiens,
Daar, waar het hert voorbij moet, ver
honden stellen ; fig. enkel in het-sche
P. p. als adj. gebruikt,, zie._ Actitré.

Attitude , f. Houding , vr. , S;and , in.
Attombisseur, m. Talk , welke den reiger
in de vlugt aanvalt, m.
Attouciheme' t, m. Aanraking, Bevoeling,
Betasting, vr.

Point

*—, in de rr,eetk.,

als:

d' —, 4anrakingspunt , Raak
-punt,0.

Attractif, ive , adj. elantrekkend ; Force,
Puissance on Vertu actrocrive , dantrek•

kingskrac/at, "Aantrekkende kracht, vr.
* --, in (ie geneesk. , Oplossend. * --, m.
Oplossend middel , o.
Attraction, f. 2antrekking , 4antrekkings.
kracht, vr.

A.tt accionaire ,

m. Voorstander der aan

Attractrice,

rAttractive, op Attractif.

-trekingsach,m.

zie

Attraire, V. a. irr. Aantrokken , .aanlokken.
Astrait, m..elanloksel , o. , Prikkel , on.
.Bekoorlijkheid , vr. * —, Trek , m.,
Zucht, Neiging, vr. *—, pl. Attraits ,
,4anlokkelij kneden , Bekoorlijkheden ,
Bevalligheden , vr. oeerv.
Attrape, f. fain. Fopperij , vr. *.—', ze
kromme tang in de smelterijen.-ker
* — , scheepsw., Keertakel, on., Keer
-touw,.

Attrape- mouche , m- zie Gohe- mouche. ,*--,
geslacht van planten, Vliegenvanger, m.

Attrape'r, V. a. hangera (door list of bedrog); -- dans un piége, In eenen strik
vangen ; -- de l'.argent It q ► ,q. , Iemand
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op eene listige wijze geld aftroggelen;
van hier : - q. q., Iemand beet hebben; ook: Iemand iets duur aansmeren ; Se laisser -, Zich laten bedotten,
Zich laten bedriegen. * -, Inhalen;
Krijgen; van hier: Treffen, Raken,
La pierre m'a attrapé à la vete, De steen
heeft mij aan het hofd- getroffen; Vous
m'avez attrapé au tiras . Gij hebt mij aan

den arm getroffen ; fig. Krijgen , Bekomen; - une place, Eene plaats krijgen;
,'an hier : — Ia fièvre , De koorts krij-

gen ; -- un coup, Een' slag krijgen.
* —, als : — le sens d'un passage , Den
zin eener plaats vinden ; - les earactères, De karakters treffen ; - la manière d'un peintre, De manier van Benen
schilder treffen. * -, Betrappen , Perrassen. *- (s') , V. pr. bij paardenarts.,
(lanslaan n et de ponten.
Attrapett"e, f. fam. Fopperij , vr.
Attrapoire, f. fig. fain. Kunstgreep, List, vr.
Artrayant, te, adj. 2anlokieelijk, Bekoorlijk.
Attrempé, ée, adj. als : Un oiseau -, Een
vogel, die noch te vet noch te mager
is , m.
Attremper, V. a. Langzamerhand tot den
vereischten graad van hitte stoken.
Attribuer, V. a. Toeschrijven , Toekennen.
* - (s') , v. pr. Zich toeëigenen , aan •
matigen of toeschrijven.
Attribut, m. Eigenschap , vr., Kenmerk,

A.UBL
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Atye, m. geslacht van schaaldieren.
Atyrion , m. geslacht van varenkruiden«
Atys, m. zekere groote -witte aap. *geslacht van schelpdieren.
Atzébéroscine, f. bij de i-Iebreën, soort
van houten klok, in den vorm van een e n vijzel.
Au , zamengetrokken uit A le.
Aubade , f. Ochtendmuzijk (onder de vensters) , vr. -; ook : Nachtmuzijkk , 4u•
bade, vr.; fig. fain. Geraas, Geschreeuw,
Schelden, o. ; Ii en aura 1' - tout du long,

Men zal hem genoeg uitmaken , genoeg
beschimpen.
Aubain, in. yreemdeling,(die ergens woont,
zonder genaturaliseerd te wezen ,) m.
Aubaine, f. Het erven van goederen eens
vreemdelings, die in een land niet ge
Droit d' -, Regt -naturl,ised,o.;
om de goederen te erven van eenen vreem.
delinga, die in een land sterft , waar
hij niet genaturaliseerd is, o.; fig. Bonne
—, Onverwacht voordeel, o. , Vond, m.
Aubon, m. enkel in: Droit d' —, Belas.
ting , welke aan den heer eener plaats
-werd betaald, voor het regt, om eenen winkel te openen of eene kraam op
te slama, vr.; ook : Het verlof daartoe.
Aubarestrière, f. zeker stuk aan eene
galei.
Aube , f. meestal : - du jour, Morgen

Morgenrood , Krie--schemring,y.
ken var, den dag, o. , Dageraad , ta.

o. * -, Gezegde, f'raedicaat, o. *-.)

* - , scheepsw., Tijd van liet avond-

bij schild., ene. , Kenmerk , Kenteeken , o.

eten tot aan de eerste wake , Platvoet,
m. *--, Schepbord (aan een molenrad), o.,
Schoffel, m. *-, Koorhemd, Mishemd, o.
Aubépin , m. zie Aubépine.
Aubépine , f. Haagdoorn , vr.

Attributif, ive, adj-. Toeschrijvend, Toe-

kennend.
Attribution , f. Werkzaamheid (van eenen

ambtenaar), yr. *-, Verleening van
een voorregt , vr. ; ook : Dit voorregt
zelf, o.; Lettres d' -, holmagt, welke
de koning geeft, om in eene zaak uit
te doen, yr.
-sprak
Attrisrant , te , adj. Bedroevend , Treurig.
of
Treurig
,
Bedroeven
Attrister, V. a.
11TTeerslagtig maken. * - (s') , v. pr.
Zich bedroeven.
Attrition, f. Wrijving (van twee ligcha.
men tegen elkander) , vr. s—, in de
christ. godsd,, Berouw (over begane
zonde) , o.
Attroupement, m. Zamenscholing, vr,

Zam: nloop, na.
Attrouper, v. a. In groote menigte doen

bijeen komen, Doen zamenschholen, * (s'), v, pr. Zaoaenscholen.
Atun , gin. zekere boon.
Atwood , f. werktuig ter bepaling van

de wetten der beweging der ligchamen,
Acychie , f, geslacht vats insecten.

Aubère , f. zie Aubert.
Auberge, f. Herberg, yr. Logement, o.
Aubergine , f. soort van morel.
Aubergiste , m. et f. (Herbergier, m., Her•

bergier'ster, vr. , Logensenthouder, m.,
Logementhoudcter, yr.
Auberon, m. Kram , waarin de schoot
van een slot gaat, vr.
Auberonnière, f Plaat, waaraan de kram
(Auberon) vastzit , vr.
Aubert , adj. als : Che^al - , Paal paard, a.
Aubier , rv. Wratervlier, vr. * - Spint
(van het hout), o.
Aubifoin, zie B?eeet.
Aubin , m. Gebrokene gang van een paard
tusschen den tel en den galop, m.; Al
lor 1' - , zie Aubiner.
Aubiner, v. n. .half draven , half gals.

peren.
Anbinet, m. scheepsw., Iloorvinkenet, o.
Aubletie , f. soort van Verveine.
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(der smeden) , yr. * — , bij onderschel dene werklied., Bak , Trog , m. * --,

Aubour , m.. zekere- heester.
Auche, f. Holte in een speldenmakersge•

ven, v r.
reedschap , om den kop aan te drijven,
Auchénoptères , m, p1. geslacht van visschen.
Auchénoringues , zie Collirostres.
Aucube, f. geslacht van planten , Aucuba, vr.
Aucun, ne, adj. (zonder uteerv., met eene
ontkenning ,) Geen; — philosophe n'en
Boute, Geen wijsgeer twijfelt er aan.
*—, (soms met een raeerv., zonder ontkenning,) Eenig ; Je doute qu'il y ait —
auteur sans défaut, ik twijfel, of wel
£enig schrijver zonder fouten is ; Aueuns, Eenigen, Sommigen.
Aucunement, adv. (met eene ontkenning,)
Geenszins, In geenen deele. *—, (zon
ontkenning,) Eenigermate, Eenig -der
-zins.
Audace , f. Stoutmoedigheid, Stoutheid,
,
Onver.
Kloekmoedigheid
Koenheid ,
saagdheid, vr.; van hier: (meestal in
eenen slechten zin ,) Onbeschaamdheid,
Plermetelheid , vr.
Audacieusement, adv. Stoutmoedig, Stout
anoediglij k , Koen , Kloekmoedig , Kloek
Moedig, Moedig/ijle.
-moedigljk,
Audacieux , use , adj. Stoutmoedig, Koen,
Kloekmoedig , Onversaagd ; van hier:
Onbeschaamd, Vermetel. * —, m. TVernsetel mensch, Onbeschaamde, m.
Audience , f. Gehoor, Verhoor , o. , Audientie , vr. ; Salle d' —, dudientiezaal , vr.; — de congé, Afscheids -audientie, vr. * —, Vierschaar , Audientie, vr. *—, Regtszaal, Regtskamer,
vr. *—, Tijd, gedurende welken de
regters zitten , m.
Audiencier, adj. m. in : Huissier --, Ge
-regtsbod,m.
Auditeur, m. Toehoorder, Hoorder, m.
* —, bij geregten , Auditeur, m. * --,
als : -- des comptes , tipziener bij de
rekenkamer , m. Zie ook Rote.
Auditif, ive, adj. Tot liet gehoor behoorende, Gehoor . . . ; Conduit — , Gehoorgang , m. ; Artère auditive , Gehoorader, vr.
Audition , f. Hooren , o. * —, als : — des
témoins, Getuigenverhoor , o.; -- de
compte, .4flïooren eener rekening , vr.
Auditoire , m. Pleitzaal , vr. ' * — , Gehoor, o., Toehoorders , m. meers.
Audoelie, f. Fluitspel , o.
Auffe , f. zie S'parte.
huge, f. Trog , Bak , m. , Zeunie, vr.
* —, ,kalkbak, no. * _, aan een' nvatermolen , Goot, (waaruit het water
op het rad valt,) vr. * - , Koelbak

Benedenste deel onder het onderkakebeen van een paard , o. * — , zekere
kuip der bordpaptierinakers,
Augée , f. Bakvol, m. *_,zekere plant.
Augelot, gym. in de zoutkeet. , Schuimlepel , m. ; ook zekere vergaderbak.
Auget, in. in eene vogelkooi, Bakje, Zaad.
bakje, o. *—, Gootje, o.; van %hier:
Creuser en—, Gootswijze uitholen. a'—,
,aan een' molen , Onderste gedeelte van
den tremel, -waardoor het koren op de
steenera valt, o.
Augie, on. zekere boom in Sina , Vernis boon, , m.

Augite, f. zekere kostbare steen van eene

bleekgroene kleur.
Augmersc, m. in de spraakk. , Augment,
o., Rijvoeging, vr. ; — syllabique, Ver-

„

-

-

meerdering met eene lettergreep , vr. ;
— temporel, Verlenging eerier lettergreep, vr. * —, bij regtsgel., als : — de
dot, Vermeerdering van bruidschat, vr.
Augnmentateur,, m. Vermeerderaar, m.
Augmentatif, ive , adj. in de spraakk. , 1/erster/eend, Vermeerderend ; Particules aug.
mentatives, Versterkende woorden (b. v.
zeer) , o. rreerv.
Augmentation, .f. Vergrooting, Vermeer.
doming, Toeneming, vr.
A ugmenter , V. a. Vergroo ten , Vermeerderen, Uitbreiden; van hier: — des
ouvriers, etc. , Den loon van werklieden , enr vergrooten. *— (s'), v. pr.
en : , V. n. Vergrooten , ,rèrmeerderen , 4angroei j en , Aanwinnen , Toenemen.
Augural , le, adj. Wat tot de waarzeggerij (Augure) behoort ; Baton —, Thigchelroede, vr.; Dignité augurale, Waar.
dig/acid van wigchelaar, vr.
Augure, m.Vogelivigchelaar, m. *—, Voor.
teeken, o; Etre d'un bon—, d'an inauvais --, Van een goed, slecht voorteekess zijn; fig. Un oisean de bon —, Een
geluksbode, us.; Un oiseau de mauvais —,
Een ongeluksbode , Een ongeluksvogel ,
Een jobsbode , m.
Augurer , V. a. Voorspellen , Voorzeggen.
Augusta! , le , adj. bij de Romein. , Kei.
eerlijk.
Augustaux , zie Sextumvirs.
Auguste , adj. Verheven, Plegtig , Groot,
.Doorluchtig, Eerwaardig; van hier:
Un air —, Een deftig voorkomen, o.
Augustin, enkel in: Saint-augustin, m. ze ker formaat van bo rdpai i er , IS duim
breed en 24 lang. * —, zekere druk
Augustijn.
-letr,
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Augustin, m. .augustijner monnik, M.
Augustine , f. Augustijner non , vr.
Augustiniens , m. pl. Volgelingen van Au-

gustinus , welke beweerden , dat de
zielen der afgestorvenen eerst bij desa
oordeel dag in den hemel kwamen,
m. meere.
Augustura, f. zekere boom.
Aujourd'hui, adv. Iwan daag , Beden. *--,
Tegenwoordig, Thans La mode d' --,
De hedendaazsche mode.
Aulacie , f. zeker boompje.
Aulaque , m. geslacht van insecten.
Aulax, m. geslacht van planten.
Aulète , adj. rei., als: Ptolémée —, Ptolo;eeus de fli.itspeler.
A.ulétique, I. Fluitspelen, o.
Aulétrides , f. pl. Fluitspeelsters , vr.
Iiulique , f. Het verdedigen van stellingen aan de hoogeschool te Parijs , o.
* _, soort van adder. * --, adj. als:
Conseil —, Opperhof, o.; Conseiller — ,
Opperhotraad , m.
Au lof, int. Stuur tegen den wind.
Aulofiée, f. Het sturen tegen den wind.
Aulope , m. zeker ondergeslacht van vis schen.
Aul;stome, m. geslacht van visschen.
Auma<llade, f. zeker vischnet.
Aumaille, f. in sommige streken , Paars,vr.
Aurnailles, I. pl. ook: Bêtes — , Hoornvee , o.
Aumée , f. Groote maas in een schakel ,

net, vr. * —, pl. Aury ées, zie Hamaux.
Aumelette, zie Omelette.
Atumcne, f. Aalmoes, Liefdegave, vr.
Aumóner, V. a. (Als eens aalmoes , ten

ge^ol^e eener veroordeeling, aan de ar.
enen) geven.
Aumónerie , f. Aalmoezenierschap , o.
AumBnier, tn. Aalmoezenier, m.
Anmuce , Aumusse , f. Lange mantel van

hone der d,mheeren , m.
Aumusse, f. zeker schelpdier.
Aunage, m. Meten met de el, o., Ellemaat , vr.
,Auiaie, f. Elzenbosch, .Elzenplantsoen, o.
Aims, f. El, (th.) Nederlandsche ei, vr.;
fig. Mesurer les autres à son —, .rende•

ren naar zich zelven afmeten; Je sais
ce qu'en vatit 1' —, I'e wiet wat daarop
zit, wat daarsan komt.
Anne, m, Els, .Elzenboofis , M.
Aunée , f. zekere plant, . lantswortel , sn.
Auner, V. a. (ZJ et de el) meten.
.Auner,r, m. Gezworen n;eter , mot.
Auparavmnt, aciv. Te voren , Vooraf, Eerst,
Vroeger.
AA upr ès , r; ép. enkcl niet cie , ais : —(10,,
.Bij , In de nabijheid van; ook: Bij,
In vergelijking van. adv. Er bij;
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Tout —, Plak bij, Er digt bij.
Auranne , f. geslacht van visschen.
Aurantiacées , f. pl. familie van planten.
C Aura seminalis , f. Pruchtbeb i nsel , o.
Auray, m. Steen, Paal, Uyl. , Stuk ge.
schut , enz , om er een vaartuig aars
vast te leggen , o.
Aureilletos , ni. zie Renoncule ficaire.
Aureillon, m. zeker stuk aan een zijdeweeftouw.

Aurélie , f. Pop , vr., zie Nytnphe. * ,

ges!aclit van planten.
Auréole, f. Stralenk ► ans, m. ,

Glorie, vr.

Auréoles , m. pl. zekere orde van vogels..
Auriculaire, adj. Tot het oor behoorende;
i\'lédicamens auriculaires , Oormiddelen ,
o. meerv.; Témoin —, Oorgetuige , m.;
Confession—, Oorbiecht, vr.; Doigt—,

Kleine vinger, Pink, m.
Auriculaire , £ geslacht van planten.
Auricule, f. geslacht van schaaldieren,
Jiiidasoor, o, *—, zie Pavilloii de l'oreille.
Auriculée, adj. f in de plastic., van. eesa

blad, Met twee vliezen aan den stengel.
Auriculo- ventriculaire, adj Tot het oor etc

den hartkuil behoorende.
Auriière , adj. w. gebr. , Goud bevattend.
AuriMque , adj. w. gebr. , als : Vertu --,

Kracht , om iets in goud te veranderen
vr. °'—, G -ud bevattend.
§ Auriga, m. Verband voor de zijden, o,
* —, Vierde longkwab, vr.
Atirige, m. bij de Rom. , Wagenmenner, m.
Aurigineux , use, a.ij. als : Fièvre aurigi•
neuse , zekere galkoorts.
Aurillard, zie Oreillai d.
Aurlierie , f. voorheen , Belasting

op de

bijen, vr.

Auripeau , m. Klatergoud , o.
Aurique, adj. als: Voile --, Zeil, welks
Bene zijde aan den mast vast is , o.

Aurislage, ma zie Aurillerie,
Aurice , m. zekere visch.
Aurochs, 1n. Aruerochs, tilde os, M.
Aurora , m. zekere adder.
Aurone , f. Averuit , vr.
Aurore, f. A orgenrood , o., Dageraad, m.;
van hier : Couleur d' —, Goudgeel;
— boréale , Noorderlicht, 0.5 — austra-

le , Zuiderlicht, o. * —, Oostets , o.
Auruuélo , m. zie Centaurhs solsticiale.
Aurum-musivuin ,' M. zeker mengsel van

tiff en zwavel.
.Auscultation, f. Hooren , `Aanhooren , o.
Ausen , m. naam, welken de Gothen aan

hunne veldheeren gaven.
Ausonie, f. 4 oude naam van Italië,
Auspice , on. Vogelwei gchelaar , Waarzekger uit de vlagt der vogelen tra. *.-,
Waarzegging uit de vlugs der vogelen ,
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vr. , 17oorteeken , t'. ; Sous d'heurcux
ituspices, Onder gelukkige voorteeke*
nen ; fig. Faire q ch. sous les auspices
de q. q., Jet: onder ienands bescher.
vsing onderneusess.
Auspicifle , f. Kunst van den Auspice, vr.
Aussi , couj et cdv. Even zoo , Zoo ; Auosibien que , Zoo wel als ; Ausi-bien , Ook,
Tevens ; - modeste que savant, (Even)
zoo zedig als geleerd ; - pen , Even
2531fl, Even ZOO min, Even weinig.
,*_, Ook, Tevens, Insgelijks. *_,
Daarom ook. *_ Zoo, Zoo zeer.
Ausoière , zie I-laussière.
Aussière , f. zeker touw , IPaneslag , m.
- en queue de rat, Touw , dae aan het
cone einde veel dikker dan aan Iie:
andere is , o.
Ansoitôt , adv. .danstonds, Terstond, Da.
tielijk ; spr. w. - dit , - fait , Zoo ge.
zegd, zoo gedaan ; - pris, - peadu,
Men maakt er korte wetten mede.
§ Auster, na. Zuidewind,
Austère , adj. Wrang, Scherp , Zamen.
trekkend ; fig. Streng , Gestreng , Hard.
Auotèretneut, adv. fig. Ceatreng, Geatren
gelijk.
AUstérUé , f. fig. Gestrengheid , Streng
held , vr. ; van hier : Austéritéo , Pl.
Gestrenge boete (die men zich oplegt),
vr. , Gesereng leven. a.
Austral, le, adj. Zuidelijk , Zuieler, Zuid;
Pôle - , Zuidpool, vr. ; Terras auscrales,
Zuidlanden , a. meery
Australisaud , zie Asotralite.
AustraliLe , rn zeker grijsachtig zand.
Auotrègues , rn. p1. zekere oegeers bij de
oude Duitschers , voor welke de adel
sommige klagteu bra,t.
Jutan , In. bij dicht. , Zuidewind , no.
Autant , adv. Even zoo veel , Even veel,
Zoo veel , Even zoo zeer,, Even zeer, Zoo
zeer, Even zoo hard, Even hard, Zoo
hard ; fam. Cela est fini ou - vaut , Dit ja
zoo goed als gedaan, zoo goed als af; C'est
nu homme mort ou - vaut, J'ij is zoo
goed'als dood; spr. w Ii lui en pand it l'oreille , a l'oeil , liet kan hens ook
nog ZOO gaan , Deot lot kan hem ook
treffen ; - vaut être moult, d'un chien
que d'use chienno , Tusschen twee kwade
dingen is de keus niet groot; - vaut
bien battu quo mal battu , Waisneer men
toch slagen zal hebben, doet een paar
minder of meer weinig af; 11 en a qu'il en pent porter, Ili' heeft zijne
l a di ng , hij is zalig ; van hier : - que,
Zoo veel als. Voor zoo veel, 1/oor zoo
ver, Naar mate. als: D'—, Ten
deole; Cda vous soulagera d' ., Dat

AUTO
zal n eenige verligting bezorgen;
D' - plus que , Te meer dewijl ; LV ifloiros que, Te minder daar of dewijl;
0'— mieex, To beter, Te liever.
Autel, m. 4ltaar , Outer , o. ; iVia li re -,
Grand - , Groote altaar , o. ; Table
d' - , 4ltaarblad , o. ; Nappe cl' -,

Alraaroloek , in.; fig. Eleer - contre,
Eene sekte verlaten om cease andere
te stichten ; ook : lemands invloed door
zijnen eigenon veroietigen - , bij
hakk , als : - dos I ur , Voorste van
den oven , o.zeker zuidelijk ge
sternee 4 1 raar , 0.

Auteur , m. Eerste oorzaak , vr. , Maker,
Schepper, no.Uitvinder , Eerste
-, Issocelier , Eervervaardiger , m
, Eerste bower..
ste oprigeer, no,
her, m., Eerste oorzaak , vr. ; ,'an
hier : Les auteurs de nos jouro , Onse
ouders , no. meerv. , in de letterk,,
Schrijver,, no. of Schrijfster , vr. , Ma
alter , no. Of Maakster (van een boek, enz.)
vr. ' -, Degene , van wien men lets
vernomen heeft , Verlialer , no. *, bij
regrsgei. , Verkooper , , us. Principaal, Degene, die eeue volmag; aan-

socle , ijs.
Authente , adj. in de toonk , zie Authentque.
Antseoticité , 1. Echtheid, Deugdelijkheld, vr.
,
Authentique , adj. Echo' , Deugdelijk. *
Beroemd , Vermaard. 0 , de toonk.,
von zdere toonen in de Latljnscho
kerk , Uitgelezen._, no. Ee/st stuk
Oorspronkelijke stuk , Origineel , o.
* - , f. zekere westen van liet Romeinee/te regt , 4ue 12 entiCa , vr,
Authentiqueneflt , ads. Ee/st , Deugdelijk.
Autherttiquoc , V. a. Deugdelijk maken,
Openlijk bekrachtigen.

Autocéphale , m. Bisschop , die niet van

den patriarch afhiog , no.
Autocrate, in. Zeiflieerscher , no.
Autocratie, f. Zeifizeersc'ling, vr.

Autocratrice, f. Zelfizeerscheres , vr.
Autocthone, no. bij de Grieken , Oorspron/eelij!c bewoner van een land, 'ja.
§ Auto -da -lé , an. 4ioto -da -fl , (vonnis en
regisplegiug der Inquloitie ,) o.
Autograshe , adj. Eigenhandig (gesciore..
ven). *-, m . Eigenhandig. geschrift , 0.
Autographie , f. Kennis der elgenhandige
schrifeen, vr.
in. zeker mineraal.
Automalise,
Autom a te , adj. Zelfbewegend.
Zelfbewegessd werktuig , Automaat , o.;
fig. 4u:omaat , 0. I)omoor , no.
Autorn atique , adj. 1'ITerktuigelijk.
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adv. I etktuigelijk,

nige ..., andere; L'an et 1'--, Beide;

. et door den vrijen wil.
Automatisme, m. Werktuigelijke bewe.

L 'un ou 1' -, Een van beiden; L' —
jour , Voor een paar dagen , On angs ;
Comme dit 1'. -, Gelijk zeker iemand
zegt ; Ni l'un ni 1' -.-, Geen van bei den ; L'un dans 1' - , In malkander.
*-, finder, Tweede; C'est un - Alexandre , Het is een tweede telexander.
* - , Geringste , li?inste, Eenige.
Autrefois, adv. Voorheen , Voormaals,
Eertijds, goor dezen , iVeleer.
Autrement, adv. orders , Op eerre anders
w ij ze. *-, Anders, Zonder dat.
Autre-part, zie Part.
Autruche, f. Struis, Strasisvogel, ss.;
Des plumes d' , Struisveren, vr. mrv.
Autrui, in. (niet in den a. naamv.) Een
ander , Andere menschen , Zijn naaste;
Désirer le bien d' -, Eens anders goed
begeeren ; spr. w. Mal d' - n'est que
songe , Men bekreunt zich weinig om
eens anders ongeluk, .
Auvel , nt. Horde , vr. of Tuin, m. om
een vischweer te maken.
Auvea , vu. Uitstek , o. , Luifel , vr.
Auvernat, m. zekere druif, waarvan men
Bene soort van hoogrooden Franschen
wijn maakt, die zeer hoofdig is en
den zelfden naam draagt.
Auvesque, m. soort van geachten appel drank.
Aux, zamengetr. uit A les.
Auxése , f. zek ere figuur, Overdrevene
uitbreiding , vr.
Auxi, in. zekere wol, die in Picardië
gesponnen wordt.
Auxiliaire, adj. Te hulp komende , Hulp ...;

Automatiquernent ,

ging, vr.

Automnal, le, adj. Den herfst eigen ; Fièvre
automnale, Herfstkoorts, Najaarskoorts,
vr. ; Fruit - , Herfstvrucht , vr. ; Point

— , He rfstnachteveni ngspunt , o.
Autourne , in. Herfst, m. , Najaar, o.
Autonome , adj. f. van eenige Grieksche
steden , Volgens eigene wetten geregeerd
wordende ; Nédaille —, Aunt eener
zoodanige stad, vr.

Autonomie , f. Vrijheid , om volgens ei.
gene wetten geregeerd te worden, vr.
Autopsie, f. Beschouwing met eigene vo.
gen, vr. ; - cadavérique , Beschouwing
van een lijk , vr.flanscliouwving ,
(bij de ouden een zekere toestand der
ziel, in welken men de goden van aangezigt tot aangezigt waande te zien,) vr.
Autorisation , f. Magti,ging , vr.
Autoriser, V. a. Magtigen. * —, Toela
Goedkeuren , Billijken ,-tenGdog,
TI'e: tigen. * - (s'), V. pr. Kracht van
wet krijgen , In aanzien komen; S'- à,
Zich een

refit

geven.

Autoriité , f. Gezag , o. , Magt , vr. ; - paternelle, Vaderlij ie gezag , o. * -, Aan.
zien , Gezag, o. * -, in reten, pI.

Autorités, Wetten, Keuren, Ordonnantiën, enz. vr. reeerv.

Au.ochétique , f. bij KANT , Kennis der

baarblijkelijkheden, vr.
Autour, prép. enkel met de , als : -- de,
Om , Rondom , Om P . . heen. * —, adv.
Om heen, Rond, Rondom; fam. Ici --,

Hieromtrent.
Autour, m. zekere boombast.
Autour , m. Havik , m.
,Autourserie , f. Kunst, om havi kken af

te rigten , yr.
Autoursier , ni. flfrigter van havikken , m.
Autre , adj. á nder, (Anders,);
('cot on — moi-méme, hij ss

van hier:
mijn an
dere ik; L'un vaat bien 1' --, De eene
is zoo goed , als de andere ; Quelque vous le dira , Een ander zal het u zeg
C'est une -- affaire , Het is iets-gen;
anders; 11 eat cdevenu tout --, H j is
een geheel ander rnensch geworden;
11 en fait bien d'autres , Hij begaat nog
wel andere streken; En voici d'une -,
-Dat is nog erger ; fam. Je ne connais -,
Ik ken hem van nabij ; A d'autres!
Maak dat anderen wijs! *- , als: L'un
1' -, L'une 1' -- s Les uns les autres,
Les unes les autres, Elkanderen ; Fsites
du bier, les uns au autres , Doet eikan.
der goed ; Les usa ... , les autres, Ee-

Armée —, Hulpleger , o.; Troupe—,
hulptroep , in. * -, in de spraakk. , als :
Verbe -, of: *-, m. Hulpwerkwoord,
Hulpwoord, o.
Auzomètre, in. Werktuig ter berekening
van de kracht der brillen , o.
Auzube, m. zekere boom.
.tva , m. zekere bedwelmende drank.
Avacari, mR soort van Indischen mirt.
Avachir (s'), v. pr. fam. inzonderh. van
vrouwen, Dik en vet worden- * -- ,
Slap worden. * -, van boomtakken,
Neérl;angen.
Avage, in. voorheen, 1!?arktregt van eeseen scherpregter, o.
Avaguon , m. snort van schelpdier.
Aval , m. Onderteekening van een' wis
ene., voor een' ander', vr. -selbrif,
Aval , m. Loop ee :ser rivier , on. , Rig.
ting met den stroom af', vr.; Le pays
cí' -, Land aan eene ri ier, wanneer
ones; den stroom volgt; Le vent d' -,
WWestewvi nd ; van hier : t^aviguer - s Met
,

7*

100

AVAL

AVA.N

den stroom afvaren ; zie ook A-vau.
l'eau , op Van.

dieting, enz., vr. ; van hier : D' --,
Bij voorraad, T7ooruit, Bij voorschot;

Avalage , in. Afvaren eereer rivier , o.

* _, Loon daarvoor , n.. en o. *—,
Het nederlaten van wijn in den kel
-

der.
Avalaison , f. Waterval , Watervloed,
Stortregen , na.
Avalanche , f. Sneeuwstorting, Lawine,

vr. * —, Nederstorti ng (van aarde), vr.
Ava;ange, zie Avalanche in de i. beteek.
Avalant, t€ , adj. filet den stro o:z af. * _

m. Afvarend schip , o, , Schuit, die
met den stroom afvaart , vr.
Avalasse, zie Avalaison.
Avalé, in , adj. van wangen, voren, enz.
Hangend.
Avalée, f. Zoo veel van een -wweefsel. als
tusschen de boorhen bevat is, o., zie
Levée et Fassure.
Avaler, V. a. Inslikken, Doorslikken,

Opslikken , Slikken , Opdrinken ; fig.
-- le cálice , — le morseau, Zich veel

verdriet moeten getroosten , Door • eenen zuren appel bijten ; -- des couleuvres, geel verdriet lijden. *—,
T'erlagen ; — une branche , Eeness tak
bij den stays afsnijden. *—, lij hoedenrn. , als : -- la ficelle, De koord
neerstrijken. * — (s') , v. pr. Neêrhangen , Invallen. * —, v. n. Net den
stroom afvaren.

Avaleer, m. fam. Gulzigaard, Slokop,
T"reter, Slokker, na. —, als : -- d'os,
zie Argala.

Avaleuse, f. fam. Vreetster., Sl/kster, vr.
Avalies , f. pl. Bl oo twol , vr.
Avaloire , f. Staartriem , on. , Broek , vr.
*—, Zalmweer, vr. * --, zekere staan per der hoedenmakers.
Aealure, f. Sp onsachtig horen aan de

hoeven der pa:;rdera, o. * —, zekere
ziekte der kanarievogels , 18-Iagerheid
Vermagering, vr.
Avancaré, m. zekere boons op de tintillen.
.Avance, f. Ifooruitspringetad gedeelte van
iets, o.; Vore maison forse une -- de
plus de deux pied9 scar la ligne des autres
rnaisons, Utiv huis springt meer dan
twee voet voor de andere {suizen uit.
*_, Overhangend gedeel!e van een

dak, o. * ---, Gedeelte van den over,
c/'sen men heeft of,elegd , eer een ander, areike den z::fclen avcg nsoet gaas2,
I.eg.int, als: 11 await 1 ros pas d' -- seer
lnoi,_ J'ij was rasij drie scheedc,:a voor
Prendre 1' --, ou lts avances , kroorui t
loopere.
, Gedeeltelijk verrigte arbeid, na. ,, Voordeel , o., eitast , vr.,
fan. Uitha ler, m. * —, Vooruit ge.-

Payer d' ---, Vooruit betalen. *_

k oorgeschotene som, vr.; van hier
Je suis ei, --- de cent flori^ls avec lui, Ik
ben honderd gulden met hem in voor.
schot (d. i. ik heb hem .honderd gulden
meer geschoten, dan waarop hij aanspraak had); Faire des avances, Foorschieten , Voorschot geven. * —, pl.
Avances , Eerste schrede , vr. , Eerste
stappen , on. meers., danzoek , Eerste
aanzoek, o.
Avancement, m. 1/ordering, vr., Porde.
ren , o. , Voortgang, m.; fig. Vordering ,
Bevordering, vr.; van hier : — d'huirie, roorsritbetaling op eeneerfenis,vr.
l

Avancé , ée, ac;j. Gevorderd. * — , als:
Ouvrage —, Voorste werken, Bui tenaverken , o. meerv. i Garde avancée, Voor,.
wacht, vr.

Avancer, V. a. Vooruit zetten, schuiven ,

stootere $ drijven, doen gaan, trekken
zetten , brengen ; — une chaise , •Eenen
stoel vooruit sc'iuiye^a. *---, Tot...

,

doen raderen ; Avancez la table vers moi.

Schuif de tafel naar mij toe, Zet de
ta /el naar mij toe, Zet do tafel digter
bij naij ; Avancez-moi an fauteuil , Schuif
eenera leunstoel naar mij toe. * _ , Uitstrekken , Uitsteken, Voorwaarts steken; fig. Doen vorderen, Bevorderen,
Iet iets vorderen; van hier: — q. q.
Iemand bevorderen *-- , Bespoedigen,
Verhaasten, Vroeger doen plaats heb
Vervroegen ; van hier : — un-ben,
payement, Voor den vervaldag beta'en.
*_, Op Feet tapijt brengen , Opperen,
Uiten, 1/oor den dag brengen, Moorstellen, Veers/aan, Voordragen.
bij tuint. , als : --- des plantes , Planten
sneller doen groeijeu , Derzelver groei
bespoedigen. * --- (s' ±, v. pr. Vorderen,
Voortgaan, Naderen; ook: Zich met
iets inlaten; ook : Vorderen, Bevorderd
worden, Zijn geluk maken. *--, v. I1 .
j'oortgaan , Voorwaarts gaan , dIvanceren , Vorderen; fig Voortgaan . Ver deren. * — , van eer her/ogle , Voor
Voorgaan *_, Naderen; — vers-lopen,
q. q. Iemand naderen. * _ , Vorderen,
Vorderingen maken. *—, Vooruit sprit;ge ts , V'iestekess
Avanceur, m. Werkman , die het goud
voor de vierde waal trekt, m. -dra
Avanie, f. ,Moed :rillige beleediging , vr.
* -- , Knevelarij , .dfzetteri j , vr.

Avanei, m. iVet roet kleine mazen voor

de sarelijnvisschers , o.
Avant, prép. eeia vroeger zijn aan duiden -
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do, Poor,Eerder dan; van hier: —de
-que de, (met eene onhep. w.) Voor, of
en wet meestal : 1/oor dat of Eer (Ik,
gil, hij,wij, Zij, enz) ; II faut nrc — que
d'etre heurex , Men moet lacJzen , voor
dat men ge1ukiig is. , prp. insép
als : Avant,bras , Voorarra , m.zie
, adv.
de zamensiestelde ¶O'Oorden.
bijna aliijd voorajgefaan van andere
biIw. , Diep , I/er , Diep in , Ver in
OU

Graver une chose bien - clans la méwoire

Eene zaak zeer diep in het geheugee
prenten. *_, als: Fn -, l7èierwaares,

Vooruit ; Pousser en -, fig, Voortzetten; Aller en -, Voortgaan; Met.
tre en - , Voorslaan , Voorstellen
Opperen. —, m. Voorste gedeelte
v an het schip 0. ; ook : I7oorsteven
m.; van hier : Château cj' - , Gaillard cl' -, l7oorkaseeel , o.; Le vais.
sean est trop stir 1' — , Het sc/sip gaat
an voren te diep ; Etre de 1' - , Se
mettre de 1' - , Vooruit stevenen ; Etre
de 1' - , Dige bij land zijn; Le vent
se range de 1' -, De 'wind wordt on,

gunstg.
Avancage , no. Voordeel , o. ; Avor I' - du
vent, Den ,rIneI in zijn voordeel heb

- , lisegene wen iemand voorben.
uit geeft , V()orrgt, Voordeel, o.
Iietgene men iemand in het spel voorgeeft, o. (bij voorb. in het kaartspel:
de voorhand; in het dammen : de eerste
in de leisroeven , elder
zet , enz )
eener vreemde stof, vr. *_, sheepsw.,.
Zio Epsron et Puuiaiîe. °—, in de risch.,
als : Etre monré a son - , Een goed of
fraal paard berijden ; Monter avec -,
Prencire de 1' - (pour monter it cheval),
Den voet op iets zetten , om op te stij
gen.
.Avantsger ,, V. a. Revoordeelen Vooruit
geven , Begunstigen.
.Avaiitageusement , adv. Vsrordeelig.
Avantageux, use, adj. Voordeelig. *_,
Gunstig ; Mine avaotageuse , Een goon.
stig of innen.send vgorko;osen. * _
Grooreprekend , noeveosd; Urs homme ,

Een grootspreker, M.
Avant -bec, m. Uitstek, waarop de boog
eener brug rust , 0.
Avant-bras , m. Voorarm , mzeker
gedeelte aan het gerouw van tenen hou.
sen ree ver.
Avant.clre rn is .couvert , m. Buitenste bedebts veg, m.
Avant.coesr, m lartkeoil , m.

, Ge-

zetel aan de borst der paarden , o.

Avant-corps , m. Veorgebouw , o. *-2, bij
alotenrnak , euz, Buitenwerk, o.
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Avant -cour, 1. Voorplein, o., Voorplaatt,vrAvant.courenr, m. Voorlooper, m.; fig.

Voorbode, tja.
Avant-courière, f. fig. I7oorloopster, vr.
(van den dag, d. I. Dageraad, m )
A an . dernier , ère , adj. Voorlaatste.
Avant -dUe, In. Paalwerk, waaraan men
eene brug vas:legt , 0.
Avaot-faire-drosc , m. 7usechenvonuis, o.
Avant-l'oss, m. Voorgracht,Buitengracht,

vr.
Avant-garde, f. Voorlotjede, vr. s—, bij
het zeew. , Eerste divisie , vr.
Avant-goAt, no, fig. J/oorsmaak, m.
Avant-bier, ads. Eergisteren , Voorgiste.
re n.
Avantin, in. zie Crosette.
Avantjour, m. Tijd v isor den opgang der
zon, M.
Avant-logis , uh. Voorgebouw , 0.
Avant-main, vu. Voorste gedeeltevan een
paard,o. *_, 1. Slaan van den bal met
loot voorste deel der raket, o.
Avantmidi, 1. Voormiddag, m.
Avaiit.mur, rn Voormnur,Buieenmuur,m.
Avant-part, f. bi erfenissen , zie Préciput.
.Avant.pêche, f. Vroege perzik , vr.
Avant -pièce, f. zeker werkenig om gateot

in eis aarde te maken.
Avant-pied , m. Voorste gedeelte van den

voet, 0. Bovenioêr aan eene laars, 0.
Voorschoen , m.
Avaut.pieu , m. Paalhouder, m. *_,
Pootijeer, 0.
Avant.plancher, rn Voorvloer , m.
Avant.poignet, m. Vooryuist, vr.
Avant-portail , m. Voorporeaal , o.
Avant.psSte , fl1. Voorpost , m.
iivant.prOpOS, m Voorbertge,o. ,Vooro-edg,
vr. °- , Voorredo , .iosleidi;sg (van een
gesprek) , vr.
Avant-quart, M. Veorslesg, Klik, no. zie
Kijk en Voorslag in bet andere deel.
Avaotscène, f. Voorste gedeelte van 1oct
toosasel, 0 4
Avant-toit , in. J7oordak , Overhangend
dak, a.
Avant-train, in. Voorstel (aan tenen wa
gen), a.
Avant.veille , f. Tweede dag te wren , vr.
Avare , adj. Schraapzucheit , Inhalig,
Vrekkig , Gierig , Hebztichttg ; fig.
- de q. ch., Spaarzaam met iets om.
gaande , Die- iets spaart, Zuinig met
jets, Karig met iets. *- „ m. Gierig.
aard, Pek, vr.
f. Schraapzucist , Iiebzsocht,
Avarice
irel'1eigheid 2 Gierigheid , vr.
Avaricicvx, ue , acij. Vasthoudend, Vrekkig, Gierig.in. Vrek, no.
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Avarie , f. Haverij , vr. * —, Havenregt,
4nkergeld , o.
Avarié , ee, adj. Beschadigd , Met haverij.
Avaste, adv. bevelw., Houd stil! , Houd op !
§ Avé, m..4've..MMTari4, o. *—, Kogeltje
aan den rozenkrans , o.
Avec, prep. eerre ve.reenigin,g aanduidende , Alet, Bij , van hier: Etre — soi,
.alleen zijn. * —, voorafgegaan van
de , als: D' — , Tian ; Distinguer une
chose d' — use autre , Eene zaak van
eene andere onderscheiden ; Séparer une
chose ei' — one autre, Eene zaak van
eene andere scheiden.
Aveindre, V. a. w. gebr., Nemen, Halen,
Trekken (uit, de).
Avelanède, f. Schil van eikels (om te
looijen), vr.
Aveline, f. Lammertsnoot, yr. *,, ze
-ker
aardschelp.
Avelinier, zie Coudrier.
§ Avé-illaria, zie Avé in de I. beteek.
Avenage, m. ongebr. , Geldpacht, vr.
Avenant, te, adj. fam. on pop. slangenaam.
Avenant, te , adj. Aankomend, Toevallend.
Avénement, m. Komst (tot den troon,
enz.), vr. ; — aa trove , Troonbeklimming , vr. * — , in de chr. godsd. ,
Komst (van den Messias) , vr.
Avénerie, f. ongebr. , Haverveld , o.
Avdneron, m. ('loghaver, m.
Avenir, v. n. irr. enkel in den 3. pers.
enk, en in de onbep. w. , Gebeuren ,Voorvallen , Geschieden.
Avenir, m. Toekomst, vr. ; van hier : A
1' — , adv. In het toekomende, In het
vervolg, Voortaan. * —, Dagvaar.
ding, vr.
Avent, m..c4dvent, m.
Aventure, f. Lotgeval, Avontuur, Weder,varen, o. Ontmoeting, vr.; van hier:
Cette fille a en des aventures , Dit meis je heeft minnarijen gehad; Dire la
bonne — , Dire h q. q. sa bonne —, Ie mand waarzeggen ; Diseuse de bonne —,
Waarzegster, vr. * --, Lotgeval, Geval, ïlvontuur, o. *—, fan. Geluk,
Toeval, o.; vats hier: A 1' — adv. In
het 'wild , Op goedgeluk , Op avontuur ;
fam. Par --, Bij geval , Bij toeval.
* — , in den zeehandel , als : Mertre de
l'artent h Ia grosse —, Geld op onder.
nemninp geven..
Aventnrer,

V.

a.

Tragen. *— (),

v. pr.

Zich wagen.

Aventureux, use, adj. veroud., Die veel

durft 'vagen.
Aventurier, m. Gelukzoeker , 4vonturi er ,
m. *--, Waaghals, in. *--, Land.

looper, m. *---, Kaper, Vrijbuiter, ns.

Aventurier, ère, adj. als : Homme --, zie
Aventurier, m. ; Femme aventurière, zie
Aventurière , f.
Aventurière, f. Gelukzoekster, ,ivonturi erster , vr.
Aventurine, f. Goudsteen, m. * — Compositie van glas met gouden stip
vr.
-jes,
Avenue, f. Toegang , m. * —,Laan (waarnaar
door men
eene woning gaat), vr.
* — , in Turkije , Inkomend regt , o.
Averano, in. soort van merel.
Avérer, V. a. Bewijzen.
Averon, zie Avéneron.
Averse, f. fam. Plasregen , Stortregen , ass.
Aversion, f. fdfkeer, Weerzin , Tegenzin, m. ; Avoir de 1' — pour, Eenera
afkeer hebben a van;. Donner de l' —
Benen afkeer inboezemen; Prendre...
en -- , Benen afkeer krijgen van ....
*—, Walging , vr.; J'ai de 1'— poter Ie
vin, De 'wijn walgt mij. *—, in de geneesk., .4feiding, Elfwending, vr.
Avercin , m. Dolheid, Kolder, m.
Avertineunr, use , adj. Kolderig.
Averti , m. in : spr. w. Un (bon) en vaut
deur, Hij die goed onderrigt is , heeft

een groot voordeel.
V. a. Onderrigten, Verwittigen,
Kennis geven, Eer/geen. *—, Waar.
schuiven. *--, als: — on cheval, Een
paard opwekken.
Avertissement, m. Berige , o. , Kennis
vr. 'k--, Berigt, Voorberigt,-gevin,
o. , Kleine voorrede , vr. * —, in een
dagblad, 4dvertentie, vr., Berige, o.,
Aankondiging, vr. * -- , Waarschuwing (van eenen ontvanger) , vr.
Avertisseur, m. Beambte, welke de komst
van den koning aankondigt, m.
Avet , rn. in sommige streken , zie Sapin.
Avette , f. veroud. , nog in sommige sowken, Bij, vr.
Aveu, m. Bekentenis , vr. ; Faire 1'
de, Bekennen. *—, Oordeel, o., Bekentenis, vr. ; De 1' — de tout Ie monde, Volgens het oordeel der gccnsche
wereld. *—, Toestemming, Vergun.
niog, vr. *-•, als: Homme saus — ,
Onbekend rssensch , Meuseh , die niesnand toebehoort, geene vaste woon
heeft, Landlooier 9, m. *—, ou:-plats
-- et désombrement , voorheen , Schuldbekentenis van Benen leenman omtrent
alles, wat hij van zijnen leenheer te
leen houdt , v".
Aveuer, v. a. bij jagers, In het oog hou
liet oog volgen.
-den,Al;
Avertir,

Aveugle, adj. Blind ; Aveugle•né, ée

Blind geboren ; fig. Blind, /7crblind;
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-- s -ir , Blind voor. * - , bij scheik.,
als : Vaiseaux avveLigles, Blinde vaten ,
(die slechts eene opening aan de zijde
hebben). --, in,, als: A 1' -, ads•. fig. et

fam. Blindelings. *- ,Blinde Blindewan , in.; spr. WI., An royaummae des aver Bies
les borgnes soot roil, 111 het land der
klipden is eenoog koning ; Juger d'cune
close, comme ui - des couleurs, ()ver

iets oordee ► en, als een blinde over de
kleuren, Naar iets slaan , als een blinde naar liet ei ; Changer sou cheval

borgre contre un -- , Zijn eenoogig

paard tegen een blind verruilen, (d. i•
zijnen toestand verergeren ,) Van de
gaffel in de greep loopen. *—., zekere
visch.

Aveuglement, m. in de gewone taalongebr.
voor blindheld, 1r.'fn zegt : Ceeité; hg.

-Blindheid, Verblinding , T?erblinddse:d,
vr. *--, in de geneesk., Berooving van
liet gezigt , Blindheid , vr.
Aveuglément, adv. fig. Blindelings , On.
bezonnen.
Aveugler , v a. w. gebr. in de eig. beteek. ,

.Blind maken; men zegt daarvoor: Ren
*-, Verblinden, liet ge.-dreavugl.
zigt verduisteren ; fig. teerblinden
Blind waken , Doen dwalen. X - ( s') ,
V. pr. fig. Blind worden , Zich ver.
blinden, S' - sar q. eh. , Blind bij iets
zijn , De oogen voor iets sluiten.
Aveuglette , f. enkel in : A 1'- s adv. fam.
Blindelings , Bij den tast, Op het gevoel.
Avicenne , f. geslacht van planten.
Avice ptalogie , f. Verhandeling over het
vogelen , vr.
Avictuaillement, zie Avitaillement.
Avvicule, f. geslacht van schaaldieren, zie

bironde.

Avide, adj. Gretig, Graag, Hongerig

.Dorstig

; fig. Begeerig, Gretig, (naar,
de), Tak (op); inzond. Geldgieoig,
Begeerig naar rijkdommen.
Avideinent, ado. Gretig , Met graagte;
fig. Met eene groote begeerte , Begeerig , Begeeriglt j k.
Avidicé , f. Graag re, Onverzadelijkheid,
vr.; fig. Sterk verlangen , o. , Trek , m. ,
.Begeerte, Begeerlijkheid, vr. (Uiterste mate ran welgevallen).
Avilir, V. a. 1'ernederen, Onteeren, Ver lagen , Verachtel i k snaken. * -- , fares.
Goedkoop doen worden. * -- (s') , v. pr.
Ziele ^versnederen, oosseefena of verlagen,

Ziele verachtelijk 'maken.
Avilissannt , te , adj. Vernederend , Ontee.

rend, Verlagend.
Avilissemant, m. Vernedering, 0nscering,

vr.
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Tomber dans 1' —,
Verlaging
Psrrachteiijk warden.
ivilisseur, m. Eerroover , ns.
\vilion , m. 4chterklaauzv yuan eersen
roofvogel , an.
vi11onoer, V. a. Met de achterklaanwen
aan allen of verdedigen.
viper, v. a. Met wijn laten doortrekless of bevochtigen (een vat, dat tot
'svijnvat bestemd is).
A► vir,, v. a. bij kopersl., (Den rand) om
-slan.
'eviraisott , f. hirederkeeri ng van het water
in .do zoutkeeten , vr.
Aviron , in. Wrikriem , Riem , m. zie
VViikken. * --, Roerspaan (om liet gosmeltent vet te roeren), M.
Avironner, V. a. Mri kken , zie dit woord.
Avirorenerie, f. Riemonakerij, vr..
Avironnier, m. Riemnsaker, m.
Avis, m. Oordeel, o., Meaning, Gedach.
te, vr., Gevoelen, o. *-, Raad, ris.;
Prendre 1 - de q. q. , Iemand ons raad
vragen. * -=, Jierigt , o., Kcnnisgevloog , Tijding , vr. , (in den kiandel,)
4dvijs, o. ; van hier : Leetre d' --,
4dvijsbrief, ns.; -- an lecteur, (voter.
heen :) Berigt aan den lezer, o. ; fig.
Waarschuwing , vr.
Avisé, he , adj. Bedachtzaam , Wijs , Be.
raden, Voorzigtig.
Aviser, V. a. veroud ; enkel nog in: spr. w.
Un foie avise ben un soge , Een dwaas
geeft wel eens eenen goeden raad ; Un
verre de vin avise bierg un homme, Een
glas wijn doet wel eens eene goede ge
ontstaan. * — (s') , v. pr. , als:-dachte
S' — de q. eh. , Iets ui tvinslen , vinden, bedenken, uitdenken , Op of Ilan
iets denken; ook : Iets in het hoofd
krijgen , ©p de gedachte komen om.
* .--, v. n. als: -- à q. ch., Op sets bedacrst zijn, Voor iets zorgen.
Aviro, m.4dvijsboot, vr., .4dvijsjagt, o.
Avisuzre, f. Omgeslagen rand (aan koper,
enz.) , om in iets anders te vatten , n1.
Avitaillement , ni. Proviandering , vr.
C..., Proviand, us.
Avitailler, V. a. Provianderen .
Avitailleur, m. Proviandmeester, m.
Avivage, m. Eerste polijsting van het`
tin , om er de kwik op te leggen , vr.
A v#fi v er, V. a. De laatste polijsting aan
iets geven. * -, Schoon afwriEven,
Polijsten. ° --, (Eerie kleur) verleven•
digen.
Avives , f. p1. bij paarden , Klieren achter
in den bek , vr. sneezy.
Avivoir, m. Strekmes (der vergulders), o.
Avocasser , V. U. fain. Voor advokaat spelen.
,

;

,

,
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A vocat In. ,ddvokaat, m. ; — consultant,
Regtsgeleerde , M . ; fig. Voorspraak ,
4dvokaat, in.
Avocate, f. fig. I7oorspra -ak, vr.
,A 'ocarier, m, zekere boom.
Avocatoi,re, adj. in: Lettres--, Indagings-

Axie, f. zekere heester. *—, geslacht

van dieren.

Axifuge, adj. als: Force --, Middelpunt schuivende of Middelpuntyliedende

kracht, vr.
Axile , adj. 0n tien bloemjastengel.
Axtilaire,' adj. f-an den oksel. *—, In den

brief, m.
f. zekere watervogel.
Avoine, f. Haver, mn.; van hier: Folie —,
Tlloghaver, Wilde hativer,, m.
Avoinerie, f. ongebr., Haverveld , o.
Avoir, V. a. Hebben, Bezitten. *—, l{rijgei1 , Bekomen * --, Hebben , Behoo•
ren, lt'loeten; J'ai one visite á faire,
Ik heb een bezoek af te leggen. y —,
V. imp., als: Ii y a, Er is , Er zijn;

Ax nice , f. soort van scitorl.
Axinnomancie, f. zekere waarzegging door

Ik heb gehad ; J'ai été, Ik ben geweest.

Axipète, adj. Middelpuntzoekend.
Axiris, m. geslacht van planten.
Axis , m. zeker dier yam het hertenge-

Avocecte,

11 v a à croire , 11et is te geldoven.
* _, V. aux, Hebben , Zijn; J'ai eu ,

Avoir, m. fain. Have, vr. Hebben en hou
* --, bij koopl.,-den,4rmo.

fictive schulden, vr. meerv.
Avoira, m. soort van palrrbooin.
Avoisiner, V. a. Grenzen aan, Liggen naast.
Avortement, m. Miskraam, Ontijdige bevalling , vr.Misdragt, vr.
Avorter , V. n. Eene miskraam hebben
Ontijdig bevallen. °—, van dieren,
Foor den tijd werpen, (van koeijen:
liet kalf afzetten.) * ---, van boomen,
,De vrucht laten vallen ; van hier:
Arbres avortés, Slecht gegroeide boomen, m. meery ; fig. Mislukken.
Avorton , m. Wisdragt, Misgeboorte , Onvoldragene vrucht , vr., Pv isgewas, o.;
fig. Misvormd menscla , in. ; ook : (van
een werk ,) Ni,gehoorte , vr.
Avoué , m. Zaakbezorger , Procureur,
/Ivouét , m.
Avouer , V. a. Erkennen , Bekennen . Belijden, Toestaan, Toesten.n,en. * ^--,
,Voor het zijne erkennen, Erkennen;
van hier: -- q. q. de q. ch., Iemands
doen goedkeuren. *--(s'), v pr., als:
S — de q. q, Zich op iemand beroepen;
S' — vaincu , iet gewonnen geven.
Avoyer , V. 0. zeew. , van den wind , Zich
verheffen ; ook : 0 m}.loo=pen.
Avoyer , ra. . f btm,an (in eenige Zwi tsersche can't`ons), m.
Avril, m. April, m., Grasmaand, vr.;
Poissor• d' —, Makreel, vr.; fig. Donner
nu poisson d' — U q. q. , Iemand voor
gek laten loopera.
,

.,voer, zie Aveiter.
Avuste , zie Ajuste.
Avuster, V. a. Splitsen , Splissen ; anders
Ajuster.
Axe , in. ,fis , vr., in de plautk. , al::
— florifèr.e, Bloemsteel, m.

oksel groeijende.
Axinée , f geslacht van dieren. * —, ge-

slacht van planten.
middel van eense bijl.
Axiome, f. Paste grondregel, m., dxi o-

ma , o.

Axioinètre, m. werktuig ter aanduiding

van de rigti ng des roers , ..4xiometer, m.

slacht.

Axoïde, f. Tweede wervelbeen van den

hals, o.

Axoïdo-atlotichzen, M. zekere spier.
Axoïdo-occipital, in zekere spier.
Axoloti, in. zeker masker.
Axones, m. pl. Burgerlijkewetten van
Solon te Athene , vr. meerv.
Axonge, f. zeker vet; van hier: -- de
verre, Glaszout , o., Glasgal, vr.
Axonope, m. geslacht van planten.
Axur, m. bijnaam van Jupiter als kind
en jongeling.
Aya , m. zekere visch.
Ayacs, F. zekere plant.
Ayalla , in, zekere boom.
Ayally, m. zekere Plant.
Ayam , m. bij de Turken , zekere anmbtenaar , welke voor de'' orde en de verdediging der stad zorgt.

Ayapana, m. zekere plant.
Aye_aye, ln. geslacht -van zoogdieren.
Ayène , f. geslacht van planten.
Ayer, in zeker booinPJe•
Aylanthe, zie Laogi .
Aynet, rn. Bok°kingspijl, m.

Aynitu, m. zeker boompje.

Ayoquantotote, m. zekere vogel.
Ayparliti , in. zekere boom.
Aypi, rn. soort zaan Cynanque.
Ayra, m. soort van VOS.
Ayri , in soort van palmboom.
Aytemui, ni. zekere boom.
Ayun, m. zekere boom.
Ayval, m. zeker boompje.
Azala, m. zie Garance.
Azalée , f. geslacl2-t van plasten.
Azatnoglan , m. in het serail van den groo-

ten heer , Kind, dat met de geringste en
nsseijelijiste werkzaamheden belast is.
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.Azophie , f. Dofheid van stem, vr.
Azara, f., geslacht van planten.
.Azaret , re. zekere plant , zie Cabaret.
Aze , m. in het Zuiden van Frankr. , Ezel ,
Azebro , m. Ethiopisch paard, o.
Azectarac, ni. ge.clacht van planten.
Azerbe , f. Wilde niuskaat , vr.
Azerole, f. 11-" 1de mispel, ?n.
Azerolier, re,. Wilde mispelboom , m.
Azi, in. Stremsel , (van hui en azijn,) o.
Azier, 111. geslacht van planten
Azigos, fl1. Derde tak van den stam der
It olie ader, m.
Azme, f, een altijd groene heester.
Azirnène , f. zekere volkameria.
A zimut, M. Topboog, Topkring, no.,

.dzimut , o.
Azimutal, adj. na. Tot den topboog lie/zoo-

rende, *_ in. Konopas van afwijking
Azoch, Azock, m. Kwikzilver, o.
Azolle, f. zekere waterplant.
, Ge
Azones , adj. m. pl. , als: Dieux
nieene goden, no. meera'.
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Azorelle , 1. geslacht van planten.
Azote , m. on : Gaz -, Stikstof, vr.
Azoté, ée, adj. Stikstof bevattende.

Azoth , zie Azoch.
/zzoufa, no. zeker dier.
Aeur, rn Azuursteen , no.
iieueelsblaauw . 0.; van hier: Ifiontagnes d' -, Blaanwe bergen, no. »sri'.
Azuré , rn zekere visch.
Azuré , ée , adi. Iclemelsblaanw, Azuren;
van hier : (hij dicht. enz.) Plaine azurée,
Zee, vr. ; Vuûte azurée , Hemel, M.
Azurer, V. a. Heonelsblaauw verwen.
Azuria, na. zekere merel.
Azuroux, in. ./dlaauwe vlasvink in Ca.

nada, no.
Azyme, adj. Ongezuurd, Ongeheveld;
Pain - , Ongezuard ocOngeheveld brood,
0. - m. als : Fête ties azymes , Feest

der ongez u urde broeden , o.
Azymithe , on. Die zich yan ongezunod
brood bedient.

10

B , no. tweede letter der letter//jet, B,
vr.; fig. zie A; Ii cot marqué an -, Iii]
is geteekend. in de toonk., als:
B fa Si, ûU B La mi, Si, vr.
l3aalite, m. ongebr. , Baalsaanhidder , no.
Baazas , on. zekere viersnarige gustaar.
Babel , no. fan. in: Four de -, als : C'eot
la tour dc - , Dese vergad3ring is een
ware Poolsc/e landdag
Babela, f. soo t van acacla.
Babeurre, in. Karnernelle . Boternse/k, vr.

Babiane , f. geslacht vatS planten.
Babil , in. (esnap , (;ebabbel , Gekalel ,
0. , Beuzeipraat , vi..; 11 n's qe (10
hij is een regte praatgraslg.
Bbi1lard, m. Snapper Bablielaar, Klapdie niet zwijgen Peon,
per, m.
bij jaes, i/end,
Jdabbelaar, 'n.
ii's/ho te onrijde aanslaat no. - , Zo.
kers visch ° - , de , adj. Snapachtlg,
Bab P slachtig.
vr. *,
Babillarde , f. Babbelaarster

vu: Fauvecte -, zeker vogeltje.
Babiller, V U. Snappen, Babbelen, Klap.
pen , Kahelen. - , bij jagers Td ontijde blaffen.
Babine f. van sonouuige dieren , Lip, vr.
f. Beuzeling . vr. , Speeltuig , a.
Bahiole ,
Babon , ni. soort van Pleinen aap.
Babiroussa , on. soort van varken.

I3abord , in. van ecn schip , Bakboord, a.

Baboucard , t». soort vu'; vege?.
Bahouche, f. Kamernonil, vr.
Bahonin , m. Baviason , vs.
Babouin,m., Babou!ne, f. fan. Wildklnd, a.
Bac , vs. Pont , vr. ; Passer la rivière clans
Un - , Passer le - , in eene pont over-

varen.Bak, Trog, vs.

Baca, f. geslacht van planten.
9 ccalar , zie n a c alas,

Bcca'as, vs. Knie ruder de rollen, yr.
Bacaliau , m. p sommige plaatien , Ge.
droocde /eabcljaauw , vs.
Bacaoie , f. geslacht van planten.
Bacassas , rn Soort van praauw.
Bacca, Zie Baca.

Baccalauréat, fl1. Waardigheid van eenen
candidaat in de godgeleerdheid, welke
een onderzoek heeft doorgesraan, vr.
Baccar/os , vs. soort van bert.
Baccourée , f. zekere herster.
Baccharzol, m. Groot gedruiech, 0. Luidruchtigheid, vr., Leven , 0.
Bacchanale , t. fam. Luidruchtig feest , 0.
* - , in de schilderkunst , Jeacehantendans, vs.
Bacchana!es, f. pl. llacchnifeeetez, o. moors'.
Bacc!eans , en p1. Bcchusprieste5 , rn mrv.
Bacchante , f. Bacchante , Prieseeres van
i3acchus, yr.; lig. Razend wi/f, 0.
geslacht van planten.
Bacchas , na. Moir v an citroensap , vr.
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BAËT

BA.CC

Bacchie , F. Karbonkel in het Bezigt (van
drinkers), m.
Bacchines, f. p1. zekers planten.
Baechique, m. Bacchisch vers , o.
Bacchus , m. Cg. Liqueur de - , Jus de -,
.druivenbloed , o.
Bacci-fère, adj. t3essendragend.
Bacciforme , adj Besvortnrg.
Baccilaire, m. zeker diertje.
Jiáccivores, m. pl. familie van vogels,
Besseneters , m. ,neerv.
Bacha , m. Pacha , Bassa , m.; - h trois
queues , Bassa met drie paardenstaar
-ten,m.
Bachalie, f. Gebied van eenera bassa , o.
in.
Waterbak,
,
papiermak
bij
Bachasson, m.
Bachat, m. bij papierra., Holte onder den
stamper of hamer , vr.
Bache, f. Kleed (over een' wagen , enz.) ,
,
, Bak (aan eene zuigpomp) ,
m. *-, zekere doos. s`-, m. zie Bac.hique. "--, f. zekere palmboom.
Bachelier, m. Baccalaureus, Gandidaat, m.
Bacher, v. a. Een kleed over (een' wagen)

doen.
Bache- traanante , f. Sleepnet , o.
Bach i , zie Baschi.
Bichie, f, zie Bacchie.
Bachique, adj Bacchisch , Ilan Bacchus;
Fete — , Bacchusfeest , o.; Chanson -,
J3acchuszasag , m. , Drinklied , o. ; Liqueur --, lJTijn , m ; (in de schilderk.),
G e n r e -, Lanier van drinkpartijen ,
enz. af te beelden , vr.
Buchique , f. Klimop , o.
Bacholle, f. zekere koperen pan der papiermakers.
Ba, chon , tra. Houten vat, waarin vochten op
den rug (van mensehen of dieren) ge ,dragen worden, o. * —, Darmrat, o.
* _, Schouiv,, vr.
Bachotage, m. Overzetten spet eene schouw,
o.
0. * -,
Bachoteur, m. Veerman (welke de lieden
over de rivier zet), an.
Bachotte, f. l7ischtobbe (ter vervoering
van levende viscie , te paard) , vr.
Bachou, z e Bachon in de i. en a. beteek
Bacile, m. zie Percespierre on Passe-pierre.
Bacinet, zie Bassinet,.
Backeiys, in. Bultstzer, m.
Blclage , tn. Plaatsing der schepen in eene taavete (one de goederen te,kunnen los sen), vr. X--, Geld, dat oren daar'_
voor betaalt, o
Bacicr, V. a. (Bene leaven) sluiten. * --,
(Een vaartuig) in Bene haven zoodannig plaatsen, dat het behoorlijk los•
sta of laden kan ; fig. fain. Afdoen,
Uitmaken ; van hier : Cela est blclé ,

1/eergeld,

C'est use affaire bMclée, De zaak is geklonken.
Bfcleur, m. Havensluiter, m.
Bacone, f. zekere heester.
Baconisme , m. Baconisrnus , o.
Bacope , f. Brandkruid, o
Bacove , f. vrucht van eene soort van ha.
riaanb oom.
Bactréole, f. ,4fknipsel van bladgoud, o.
taccris , m. geslacht van planten.
Bactropérate, Boctropérete, m. te Athene,
spotnaam voor een' Vijand der wijsbe•
geerte.

BacuIite, f. geslacht van schelpen.
Baculométrie , f. Meting wet den stok,
de roede, ene. yr.
Badail, in. Schrobnet, o.
Badalwanassa, m. soort van Lycopode.
Badamier, m geslacht van planten.
Badaud, m. fam. Gaper, Zot, .Dwaas,
Botmuil , na.
Bidaudage, m. zie Badauderie.
Badaude, f. fam.-Gaapster, Zottin, vr.
Badauder, V. n fam..filles aangapen , Zij
tijd vergapen of (op straat) ver.-ne

beuzelen.
Badauderie, f. faro. Dom aangapen (van

nietsbeduidende dingen) , o., Damheid , vr.

Badaudisme, m. fam. Domheid , vr.
Badé , m. zekere visch.
Baderne,f. Verving op Benen kabel, enz., vr.

Bade , m. kleine dock op Java.
liadiane , f. Steranijs , in.
Badigeon , m. Geelachtige verw, waarmede
men de muren bestrijkt, vr. *_,Beeld.
lionwerslalk , vr.
Ba igeonner, v a. Geel verwen. °, Met
beeldhouwers kalk bestrijken of stoppen.
Badigeonneur, m. Die met gele verw be.
strijkt.

Badiaa , ne, adj. Dartel , Speelziek, Spa.

lend , 1Soertig, Kortsv - ijlig, Kerraaakelijk, Vrolijk. *_, m. Spotvogel,
Grappenra ker , m.
Badit,.age,m. Boerterij, Spotternij,Scherts,
Boert , vr.
Badmaat , m. Bijpaard, Handpaard , o.'
Badine, f. .Boertster, Spotster , Grappen.
maakster , vr.
Badirae , f. ,dun wandelstokje, Rietje,
Baleintje, o. - , Karatats, vr. X -r
pl. Badines, Tang der slotenmakers , vr.
Badiner, V. n. Schertsen , a3oerten, Gek
jokken -schern,K'otwiul.X—,
Sclaertsera. a -- , TT7a?t}peren , Los Ilan.
gen , Spelen. * __, V. a. fam. Met ...
schertsen.

Baétas, m. zie Baguette in d a laatste be-

teek.

BAl?
af, m. !J'luîlpaard, i?oOrtgeSprI)tOfl flit
de vereeniging van eeï2el; ezel of hengse
met eene koe, o.
Baffetas,m, zeler zwaar Oostindisch katoen
Bafoner , V. a. Bespotten , Vitfouwen.
Bf're , f. laag w. , Vrectpnrtij , vr.
J3âirer, v. U. laag w., Yreton, Guizig
eten.
Bfreur ,, to. laag w., I7reter , 1/reetzak
Gulzigeoard, m.
Bagace, f Uitgeperst en daarnn gedroogd
suikerriet om te branden , o.
Bagadais, m. p1. geslacht van vogeicu.
Bagage , n). Bagnadje , Pakkaadje , vr.,
Reistuig o.,- lig. fam. Plier on Trous
— , Zijne biezen pakken , Het ha--ser
zepad kiezen , Met de noorderzon verhuizen , (bij krifgol.) , De plaat poetSen.; ook : ( scherts.) , Sterven, Den weg
van alle vleeseh gaan.
Bagarre, f. Zamenkonost van rijtuigen,
die eene straat versfrerren 9 vr. ; fig.
fam. Getir , Geschreeuw,, o. , Oploop
Tw ist, no.
_ , op St. Do.
Bagasse , f. zie Bagace.
iuingo , Moir van indigo , vr.
I32gassier , m. zekere boom.
]Bagatelle,) f. Jieuzeliog , Kicinigheid,
Foul , vr. ; fig. .lVieeigheid , Booze.
hog , vr. — , int. Gekheid ! , ik ben
er niet bang voor.
Baglafecht, to. zekere vogel.
Baglattéa, no. zeker .cnaartuig bij de 4ra.
b ie ren
Bagne , no. hij de Turken, Slavenkelder,
W, °—, Plaats, waarin wen de galci slaven opsluie, vr. in de gluobla
zerijen, J>'ae , waarin men de poeaarde
zife , o.
Bagnolet, m. Slnijer ,, die slechts loot hal.

ye gezigt bedekt, no.
Bagnolette, f. zie Bagrolet. °—, Ceteerd
linnen over do beeing van een anker, o.
Bagre , m. zekere visch

Bague , f. Ring , Vingerring , no, ; .— de
cheveux , Haezrrirsg , vs. fi g C'est one
— de doigt , Dat is eon voordeeltje;
ook: Dat is een vet pooeje * bij
regtogoi. , ale: Bsgoes et joyaex , Kleinooden , Versierselen van good en zilver,jooweelesz , enz. (ofderzelver waarde) die eene vrouw volgens loot howe.
lijkscontrace ontvangt. — , als : Jeu
Ring
do — , Paard/ee/el , 0.
vaarnaar men steekt , m. ; Courre la - ,
—
,
bij orgel1Vaar doos ring steken.
noak. , zekere ring., ssheepsw.
Oog (van touw), 0.
aguenaude , f. Klapbes , vr.
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Baguenauder ,, v. n. fam. Beuzelen , Ziclo
metbeuzelingen opjoonden.
Baguenandier, oh. Klapbessenboom , on. -,
fam. Beuzelaar, no. zeker kin-

de r.«p-P e 1.
Baguer, V. a. Plooijen in een kleed
ten of rijgen
Baguette, f Dun stokje, o.; fig. Cornman
dec a la — , Op eenen trotschen Coon bevelen ; deuce q. q. a la —, Iemand trotse/s
_
behandelen. 0 , Laadstok , m.
Spiesroede , vr. ; Passer on soldat par les
baguette s , Een' soldaat door de spits-

, Trorismelsteden laten loopen.
tot onderscheidene emstok, no,

den , Roede , vr. , Stok , m., Stokje,
0 / van h ier : — divinatoire , Wigch8l-

roedo , vr.
Baguette cYor, f, verscheidenheid van den
ge/en violier.
Baguette , zie Bayette.
Baguier ,, m. Ringdoosje , o.
Bah, ioterj. Ba ! , Kom , kom! ; Ah ..!
4 ba!
Bahaire , Baher , no. zeker gewigt te Malaca, enz.
Bahut , no. Koffer (met een rond deksel), no. '— , Rond-verhevene gedaante , vr.
Bahutier, no. Kofermaker, no.
Bal , je , adj. vase paarden , Bruin , Kas.
tanjebruios.
Bidar ,, In. soort van schuit met leer be.
dekt.

Baie , f. in de houwk. , Gat, o. , of Ope-

ning (in een' »snor voor een venster of
eene deur) , vr. in de aardrijksk.,
Baai , vr. , Zeoboezeno, no.
Baie , f. Bes , Be zit , vr. ; — de genivre,
jeneverbes, vr.
Bail, he , zie E3acciforme.
Baïette , zie Bayste.
Baigner ,, V. a. Baden. ° — , Dige voorbij

vloeijen , Bespoelen , Besproeijen.
Over (iets) vloeijen, Beoproeijen; vats
hier : — oost lit de larones , Zijn bed
met tranen besproeijen. * (s'), v pr.
Zich baden, Baden ; fig. Se dans le
sang , Zich in bloed baden. — , V. U.
In (vocht) liggen, Weeken; van hier.
— dans is sang , Met bleed doorwee/et
zijn, Met bloed bedekt zijn.

Baigneur, m. Bader , no. *_, Bat/hots-

der, Badmeester, na.
Baigraeuoe , f. Baat/ster , vr.
Baignoir, Sn. Baat/plaats, vr.
*_
Bagnojre, f. Bad, o., Badkuip, vr.

Sszeltpan ,

vr.

Balkal, )si. zekere vise/a.
Balkalitbe , 1. zeker sasineraal.
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BAIS

BAIL

Bail, m. Pacht, I7erpachting, Huur, Ver huring , vr.; — à ferme, Verhuring
van akkers, weiden (en in he alge m een van alles, wat vruchten opbrengt),
vr.; — à lyer, Verhuring van huizen

(en van alles , wat geene vruchten opbrengt), vr. ; -- à resale, on -- c3'hé
ritage , Erfp acht , vr. ; — a vie , Verpachting voor het legen (van den pachter), vr.; — emrhyréotique , on — .
longues années, Eene verpachting voor

vele jaren. 1
Baile , m. weleer, titel van den ambassadeur yen Venetië te IKonstantinopel.
Bailladè,es, zie Bayadéres.
Gaillard, m. soort van berrie der zijde
-verws.
Ba.illard , Baillarge , m. soort van gierst.
B.aille , f. Balie, Tobbe (op schepen) , vr.
Baille-blé , m. Stokje , dat het koren op
den molensteen doet vallen, o.
Bazllement, in. Geeuwing , vr., Gapen,
0. X -- , -Botsing van twee klinkers
(p. e. 11 va h Anvers) , vr.
Balller, V. n. Geeuwen , Gapen ; fig. Faire — , vervelen. * —, Vaneen staan,
Gapen ; Cette porto battle, Deze deur
gaapt.
Bailler, v. a. .fstaan , Geven ; van hier:
-- a ferme , Verpachten ; -- caution

.Borg stellen ; -- et délaisser, Beneaken
en nalaten ; fam. La — belie, Met ie w
mand den gek steken.
Baillère , f. geslacht van planten.
Bailleresse, f. Verhuurster ,^ J/eopachtster, vr.
Bailiet, adj. m. van een paard , Vaal

Bleekrood..
$ailleurt, m. Breuknieester, on.
BailIeur, in. Geeuwer,. Gaper, nz.
Bailleur, m. Verhuurder, Teerpachter, ns.
13ail1U , in. Drossaard , Dress , na

ken. *. -, vloeistof, waarin men zich
baadt, Bad, o.; -- de santé, Gezond..
heidebad , o. ; -- de vapeur, - vaporeux,
Dampbad, o. ; 6g. fam, C'est un — qui
chauffe, (1vanneer er bij heet 'veêr eene
zware wolk aan den hemel hangt ), Er
zal regen komen ; Un7 =- de grenouilles
on de crapauds , Een vuil bad. * _,
Badplaats, vr. , .Bad, o. (meestal in
het meerv. als :) Les bains de Sta, Do

baden te Spa; Appartement de baros,
Badhuis , o.; Salle de bains, Cabinet de
bains, Badzaal, Badkamer, vr. '0
bij scheik. , Bad , o, ; van hier : — de
neer on : (bij verbastering ,) — manie
Waterbad, (wanneer et vat , waarin
de stof is , die men bewerkt , in water
goplaats,t is), o. ; — de vapeur, Dampbad , (wanneer het vat, hetwelk de stof
bevat, aan den damp van heet water
blootgesteld wordt), o. , bij ver.
wers, V^rwkuip, vr. ; ook: Lie (daar.
in zijnde) verve, vr. * —, b'j verschil•
lende werklieden , Vocht , waarvan zij
zich ter bereiding bedienen , o. , en s
Vat, waarin deze bereiding plaats
heeft, o.; van hier: iVlaconrer á — de
tn)rtier, on : -Meetre les ,pierres à --, De

steenera met kalk verbinden en alle reten daarmede toestrii ken.
Ia
Baïonnette , f. Bajonnet, vr.;
— an bout du £usil, De bajonnet op het
geweer doen.
Baï,,► que, f. zekere koperen munt te Rome.
Bïoquelle, f. zekere kleine koperen munt
in sommige Italiaansche staten.
Baï ram , m. Paschen bij de Turken , o.
Baisemain , m. flandkussing (van eereen
leenhaan), vr. * -- , p1. Balsemairs ,
Groet , m. , Groetenis , vr. , Conepli.
ment, o. *—, f. pl. Beisemai,s, als:
fam. Faire q. eh. á belles baisemains,

Landvoogd, .Hoofdschout, Bailjuoe', m.

Iets met de grootste bereidwilligheid

*,- , bij de Malche,er iid;iers, i.=aillie, say.
Bailliage, m.. Dr ostschap, B'ailjuwschap , o.
Bailïive, f. Drostin, Vrouw van Glen bail•
j u zv , vr.

baisenzains, Een' voorslag met genoegen
aannemen.

Baílion, m. Prop (die men iemand in

den mond stopt, on, het schreeuwen te
beletten , of een dier , om liet bijten
voor te korteen), vr,
Baillonner , V. a. Eene prop in den mond
s toppen.

Beilloques, f. pl Veren van gemengde kleuren , vr. meere.

Baillotte , F. zie Baquet.
Bain , m. Gading , vr., -lad , o.; — de
pieds, roetbad , o. ; — de teer, Zee•
bad, o.; -- de rivièi - e, Rivierbad , o.;
Lceudre un -, Een bad nemen, gebrui-

doen ; Accepter one proposition a belles

Baisernent, m. in de m,eetk., zie Oscultariou.
Baiser, V. a. Kussen , Zoenen ; fig. (ver.

oud.) Je voos baise les mains, Ik groet

is ; (th. nog in scherts , wanneer men

iets afkeurt) , Ik dank is wel. ` --

(se), V. pr. Elkander kussen , (van

vogelen), Trekkebekken; fig. E`kander
aanraken.

Baiser, m. Kus, Zien, no ; fig. -- de Ja.
das, ,Judaskus , Verraderlijke kus, in.

—, Kussen , o.

Baiseur , m. farn. fusser , Kussebek , in.
13aisetuse , f. faut. Kusster, Kussebek , vr.

BALS

J3ALA

Baisotter, v. a. fam. Gedurig kussen, Zab.

beten.
Baisse , f, Daling (der openbare papieren
in p ?ijs), vr.; van hier: Jouer a Ia-,
Wedden , dat die of die effecten zullen
dalen.
Baissé , ée, adj. zie Baisser; fig. `fête bais
sée Blindelings, Zonder overleg; ook:
Gnverschrokl en.
Baisser, V. a. Verlagen, Lager waken;
-- r.n mur, Eenen xn<uur verlagen. X -,
de kracht of sterkte verminderen , ,ierlagen , Lager stemmen ; - Ie ton , Den
toon verlagen ; - un instrument , Een

speeltuig lager stemmen. * -, Den
prijs verminderen; - les marchandises ,
De koopwaren afzetten , Den prijs derzelve verminderen ; - le prix , Den
prijs vers-zinderen. ` -, `Veêrlaten,
Neertrekk en Lager maken , lVeder.
buigen, .Elflaten, Neêrslaan; fig. - 1'0,

reille, Den moed verliezen, Moedeloos

worden ; - Ia lance on le pavilion devant q. q., De vlag voor iemand strijken, Voor iemand bukken of vijken.
--, Lager hangen , Lager plaatsen.
* - (se), v. pr. Bukken; prov, et iron.
Ii croit qr+'il n'y a It se baisser et en prendre , Hij meent , dat hij er de hand

slechts naar behoeft uit te steken, om
het te hebben. X - , V. n. Lager worden, Zakken, rallen. *-, In prijs
sierminderen, Dalen, Goedkooper ivor-

den. * -, In kracht verminderen, oifnemen, Dalen, Zitakker worden, 1/er.
zwakken , Verslappen , Verminderen.
Bais^ère, f. Onderste uit het vat, o.,
Drab, vr.
Baissoir , m. in de zoutkeeten , Water.
bak , m.
Baisure, f. Weele zijde van het broodvr.
Baitarie, f. zekere plant.
Bajasajo , m. zekere plant.
Bajes, m. zie Plicatule.
l3ajoire, f. Gedenkpenning, m. of Munt,

vr, met rives gezigten in pro il op el.
Pander.
f

B-.jogtj. , zie Baïoque.
Bajou , m. B ovenste plank van het roer
eener schuit , vr.
.Bajoue, f Kinnebak°shaminetje, o. * -,
bij giasetunak., Bajoues, pl., zie Cons.
S i nc 5.

Ba ouers, u. pl., Bajoyêres, f. pl.

Zijma-

ren eerier slats , m. n eerv, * - , 0eyers eener rivier bij de hoekmuren ee.
sier brug , m . meerv.
IBa;urak, tri. in Turkije, Standaard , in.
Bskeleys , zie Backelys.
Bakka, m. soort vary Isennep•
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Bal, m. Bal, o., .Danspartij , vr. ; fam.
et iron. Donner le — a q• q., Iemand
mishandelen.
Baladin , m. Foetsenmaker, Tooneeldanser , m.
Baladinage , m, fig. Poetsenmakerij,, Laffe
scherts , yr.

Ba?adine , f. Poetsenmaakster , Tooneel.
danseres , vr.
Ba,a1ó , m. speeltuig der negers.
Balafre , f. Snede, vr. of Houw , m. in

het aangezigt. *-, Likteeken van
zulk eens snede , o.
Balafrer, v a. Eens snede of Eenen houw
in het aangezigt geven.
Balagan , m. Zomertent der ,Kamschadelen , vr.
Balai m. Bezem , m. ; spr. w. C'est un neuf, I1 fait le - neuf, Nieuwe bezems
vegen schoon ; R6tir le - , Zich behel.
pen, Sober leven; ook: Er de boter
uitbraden. * - , zeker penseel bij glas
zeker werktuig der-schilder.*,
tivondheelets, om iets, dat in de keel

is blijven zitten, uit te halen , door
te stoeten, enz. *-, bij valk., Staart,

m. * -- , scheepsw. , als : - du eiel,
Ns,ordwestewind , m.
Balais, adj. m. , in : Rubis -, Bite/ce robijn, M.
Balance, f. Weegschaal, Schaal, vr.; van
hier: Le poids e : porte la -, De schaal,
waarin het gewit is , slaat door ; -d'essai, zie l'ré'iuchet; : hydrostatique ,
Vochtsch„al , vr. ; fig. Etre en - , Besluiteloos zijn. ° --, in de staatk., Eyenwigt, o. ; La - de l'Europe , .tiet
evenwigt van Europa; - du commerce,
Ve.'gelijking van den in• en uitvoer,
vr. 'k - , in den kooph. , Balans , vr. *-,
zeker gesternte , i 'eegschaal , vr.

Ba?aneé, rn zekere pas in het dansen.
Balaicement, in Zweving , Slingering,
Balancering , vr. ` ---, in de toonk. ,
zie Tremblernent.
Balancer, V. a. In evenwigt houden, Ba
Vergoeden, Door iets-lancer;fig
in evenwigt houden , Tegen iets opwe.
gen ; La nature balance íe mal par le bien ,
De natuur vergoedt het kwade Gloor riet
goede. ° -, Overwvegen, Aandachtig
onderzoeken, Weges; , LVrikien en wegen. ° -- , bij schild. , als : — les grow.
Pos, .fie groe foen behoorlijk verdeelen;
Cette figure eet balancée, De leden van
deze figuur zijn zoodanig geplaatst,
dat zij nie: strijdig zijn met het zwaar
*---, ir, de rijsch., als : Le che•-tepun.
val balance la troupe an trot on an pas,

Het paard beweegt het kruis heen. en

:iio

BALI

BALA

,veêr hij het draven of steppen
(se), v. pr. Schommelen, Zweven% •,
V. fl. Heen en weér slingeren , Zich
heen en weir heween ; fi g. Twijflac1zrig zijn. —, J'I2'eiftlen , Besluiteloos
zijn , Aarzelen ; — etitre l'espérauce et
la crainte, Tusscien hoop en vrees dob
beren of zweven. bij jagers , Heen
en weer leo/sen , iVies regeult loopen
ook : 147aukelen , Waggelen.
On23alancier , rn Balansmaker , no.
rust (in een uurwerk , eviz ), vr. °
.lJlunischroef. vr., Balanceerstok , no.
* — , Pompzwengel , m
, bij kousenwee, , Dwarserede , vr., Boovo,
om de sluisdeuren te openen , Sluitboon:, no. *_, scheepsw., als: — de
Foussole , Koupasheng , vr. ; - de lasope, Beugel aan de kompaslanop , vz.
* — t in de nat. kist. , Beweger (aan den

vleugel van insecten) , no
Balancines , 1. p1. Toppenanten, no. voeerv.
Balauçoire, 1. Scloomnoel , Schougel, Schop,
vr., Schopssoel, m.
Balançons , m. Pl. Kort gezaagd dennen-

hoest, e.

13alandran on Balandras , in. voor/s., Reismantel, Vi.
l3alandre , f B//lander, no.
Balane , zie Balanite.
Balangue, f. zekere bes.
Balanite , f. Zeeëi/tel , no.

, geslacht

van pianeen.
Balanophore , in geslacht van planten..
J3alont, m Loshangend touw , o.
Balaiitin , m. zekere wijze van visecloen.
Balanus , rn flopfd van het mannelijke

teellid, o.
Balaou , fl1. zekere visch.
)3aiard , Zie Balafo.
Balasse, f. Seroonak (onder een bed), M.
*._, 4aoden vat, om het water ee laten doorzijpen en verkoelen , s.
Balassor , m. Oostindische stof van boombast.
Balast , ffi. in een schip , Ballast, on.
flalaste , m. Opisooging van keijen en
zand , vr.
Balastri , no. Pessetiaanoch goudlaken ,
Balatas, rn boom in immerika.
Balate , f. zeker zeedier.
Balaustes , f. p1. Bloesems van den ,vildess
granaatboom , m riseerv.
Balaustier , m. Wilde graozaasbosm , no.
Balayer ,, V. a. Vegen , Keeren , Viovegen
Uitk:eren, Afkeeren, 4fvegcss; fig. —
la noor, De zee schoon vegen; — Ia plaiiie , les pays • Ds vlakte , flea load van
—,
Opvegen, Wegvijanden zuiveren.
vegen, Bijeen vegsn fig. - l'ennsni,

,den vijand verjagen,verdrijven —lee
Corsaires ,De zee schoon vegen , De zee
schuimers verdrijven.
Ralayeur, m. Veger, tn.
Balayeuse , f. Veegster , vr.
Baayures, f. p1. Fegsel, o, Vuilnis,
Vu/lie, vr. van hier: - de mer, 41.

les , wat de zee uitwerpt , o.
Balazée , zie Balazèo.
Balazès, rn zeser wit katoen van Surate.
Ualbisie , f. zekere plane.
Balbutiernent , in. Stanoeling , vr. , Stamt-

len, o.
V. 1]. Stamelen , Onduidelijk
uitspreken; fig. l/erwardspreken, Wara. Uitotamelen, Stamtvelen.
lend uitspreken , Slecht of Staezeleud
voordragen.
Balbuzard, no. Zeeareood, no., Zeeraaf, vr.
Balcon , ni Uitstek , o , Bordes , vr.,
Baleen, 0. ijzeren traliewerl
0. Ijzeren leuning , vr- aan een bal.
con, euz. scheepsw., Opene gang
op schepen, no.
HeBaldaquin , in. Troorhemel , m
noel (van een lede/sant), no. °—, Henoel boven eenen grafkelder,, M.

Balbucier ,,

*__, V.

Bale , f. in de plantk. , zie Balie.

Baleinas, in. Mannelijk teellid dor wal.
visscioen, enz , eo
Baleiue , f. Walvisch , m.; Pkche de la
—, Walvischvangst , vr. ; Huile de - 9
Traan, vr. ; Blanc de — , Sperma-eed
Walschot, 0. Balein , o en- vr.;
De — , Baleinen. *_, zeker gestern.
t0 2 IaValvisc/o , m.
Baleineau , m4 jonge walyisch , no.
Baleinier ,, rn schip • Groenlandsvaar-.
der , vr.
Baieinoptèce , no. geslacht van zoogdieren.
Baleston, no. zie Livarde.
Balinas zie Baleinao.
Balestrilie , zie Arbaléte.
Balèvre, f. in de bonwk., Uitstekende
boek van eels' steen bij het maken van
een gewelf, on. ° — , 4fspl:ntering
vr. °—, zie Barbure.
Bailour , no. zeker bsompje.
Bali, no. zekere adder.
Bui, Bâie, I. geleerde taal der Brama's.
Balicassa , rn zekere vogel.
Balm , no. Lirens's kleed tot he; zuiveren
van koren, 0.
Baline , f. IVollen pakdcek , o.
Baisage, no. Uitmoelderenof Ruimen ee.
ner rivier, 0
Bsliscorne , I. Ijzeren band aan tenen smids
blaasvaig, is;.
Balise, f Baat, Boei, Ton, vr. enz. zie
Jaagpad, o.
Zonde.

HALO
Baliser, V. a. -Baken, Boeijen of Tonnen
plaatsen, Betonnen.
Baliseur, in. Strandvoogd, Strandmees

nl.

-ter,

Balisier , m. Indisch riet , o.
Balissc ïde , f. zie Dryixnmirthisées.
Balistaire, m. bij de ouden, Opziener van

het krijgstuig,, m.
Ballots , f`, zeker s erptuig der ouden ,

Balista , vr., Schietgevacsrse, o.
3aliste , in. geslacht van visschee.
Balistique , f. Leer der balzen, welke ge.
u'orpene ligcharnen in de lucht beschrijven , Kuust van bommen leerpen , vr.
Balivage, m. Merken der jong boomers ,
welke bij het houtvellen moeten blijven
staan , o.

Baliveau , m. Jonge heester , welke men

bij het vellen van een hakbosch laat
staan , om er eery' boons van te laten
groeijen , m.
Baliverne, f. fam. Zotte klap, m., Gebabbel ,, Ge a'atiwel , o.

Baliverner, V. n. fain. Zotten klap voor

den dag brengen , Wawelen.
B-^11ade , f. zeker oud Fransch gedicht,
Ballade , vr.

Ballard , zie Balard.
Ballardia , m. soort van valk.
Balie, f. rend ligcl:aam, -Bal , (inzond.
Kaatsbal), m.; van hier: Enfant de la

—, Kinderen van den kaatsveeester;
(fig.) Kinderen , o elke het beroep van
hunnen vader leeren of volgen ; fig.
Prendre la — au bond, De gelegenheid
waarnemen; Au boa joueur la —, La —
cherclie le bon joueur , Iet geluk zoekt
dengessen , die zich daarvan weet te
bedienen ; fain. A voos la —, Nu is liet
uwe be=art; Renvoyer la — à q. q., lensand eece zaak op het oor draaijen;
Renvoyer la — a son adversaire , (bij een
geschil), Iemand fiks antwoorden. °—,
i ogel , m. (voor grofgeschut gewoonlijk : Boulet); -- cie mousquet, Geweer
kogel , no. ; -- de pistolet, Pistoolkogel , m.; Belles rakeées , Boutkogels
.Bootsingkogels, m. ncrv.; Balles rouges,
Gloei jesede kogels , m. ncrv. ; -- de cab.
bee, Een bagel van het vereischte Ka.
liber , in.; — à feu , 1/uurkogel , in. ;
Charger a —, Scherp laden ; La pièce
Porte vingt-quatre livres de —, Dit stuk
is een vierentwintigponder ; Un canon
oe douze livres de ---, Een twaalfpon.
der , rte, *---, bij drukir. , als : Balies
d'imprimer?e , Drukballen , an. meerv.
Balie ,

f. Vlies, dat de zaadkorrels , i n-

zonderh. van den haver toegeeft, Kaf,
o.; -- d'avoiue , haverkaf, o. * — 2
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in de plant,, anders : Bale , Kelk (aars

sommige bloemen); m.
Balie , f. Baal , vr, , Pak, o. ; van hier:
'endre des marchandises sous cordes ets
balles , on en balies sous cordes , Varen
in liet groot of bij balen verkoopen;
Marchandises de —, Slechte kramerswa..

ren , vr. meere.
Bailer, v. n, veroud. , Dansen; enkel nog
gebr. in: Aller les bras ballans, A.Iet de
armen slingeren of zwaai jen.
Ballet, m. zekere opera met dans, -Bal-

let, o.
Baum n, m. in sommige streken , zie Emballage.

Balion, rn. Bol, Bal (die vas, binnen hol"

is), en. ° —, 1l7indbal (eerre met lucht
gevulde en met leddr overtrokkene blaas),
M. ; fig. 11 est enflé comme uil —, Bij
is een regte windzak. °`—, bij sclheik.,
Groote ontvanger , m. zie Récipient.
* --, als or — aérostatique, zie Aérostat.
—, bij artiller. , Blikken bus , vr.
—, bij vuurwerk. , [2uurbal , too.
Groote kardoes , welke uit eenen . mor
wordt geschoten, vr. * —, Grootti-tier
kluit pottebakkersaarde , m.
Ballonier, m. Bollennsaker, m.
Ballot, m. Kleine baal , vr.
Ballot , m. (van Ballotter) , enkel in
fig. C'est bitin là volre vrai —, Dat is

een kolfje naar ss'5ve hand.
Ballotte , f. geslacht van planten.
Ballottade, f. zekere luchtsprong van eesw

paard, Ballottade , vr,
Balloctag e , ni. Stemmen met keurballet.

j es , o. , Ballot padje , vr.
Bal'otte, f. totemballetje, -Balletje, o.

Balloctement, in. Schoinmeling, vr. *—^
zie Ballottage.
Ballotter , V. C. Met balletjes stemmen y
-Ballotteren, * -- , v. ao Misleiden ,.

Paaijen , .Bedotten, ,Foor her lapje hou
Poppen , Met (iemand) schertsen ,-den,
Op het sleeptouw houden. * --, Pan
Pontius naar Pilatus zenden. * —, in
ijzergieterijen , Inpakken. °—, in de
laaarsb. , zie i Bloter.
Baloclier , V. n. (In Bene koets) heen eta

veer rijden (om een luchtje te schep pen).
Baloires , f. pl. Scheerg ring en , Zetgan-

gen , Scheerstokken ( op schepen ), m..
nseerv.
Baton , m. soort van galei in Siam.
Baloise , f. soort vary tulp met rood, svi.*
en loodkleur.
Balotes , f. pl.. Vaten ,. waarin men de
d ru i ven doet , o. nseerv..
Balotin , m. soort van oranjeboom.
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Baloulon , in. banaanboom met kleine
vruchten.
Balotird , m. fain. Domoor,, Domkop , Bot
terik, rn
Ealourde , f. fain. Dornoor , Domkop , vr.
Balourdise , 1. Lam. Domheid , vr.
Douune streeA , Lo?rpheid V?.
Balsamarie , f. geslacht van planten.
Balsamier , rn Ba/senbnn; ,
Ba1samie , f bloem , Balsamine , vr.
Balsanique , adj. Balsernacheig ; F1ane -,
Balsemachtige plant vr. ; Rernède —,
vu:,
m. Balsemmiddel ,
Balsamite , f. zie Tarahie.
Ealse, f. rietvlût ter yischvangst in Peru.
Baltadgi, m. Officier der Bostanges.
Baltimore, m. geslacht van vogelen.-,
geslacht van planten
Baltracan, in. esne plant in Tartarije.
Bahiette , f. zeker stokje aan doss rand
van een vischnet.
Balustrade , f lick o. , Leuning , vr.
Baluscre, m. Pilaster, Houten of Steenen
pilaar eener Isuning (balustrade) , rn.
Hek , o., Leuniisg , vr., zel'er sie.
raad aan een slot.ieder werk,
dat naar etne balustrade gelijke, Hek.
werk , o.
Balustrer ,, v. a. w. gebr. Met hekwerk
vs rzien.
Balux, rn zand, waarin goad wordt ge
vonden.
Balvane 1. Lokvogel (zie Leurre) , om
tétras te vangen , rn.
Bazac, na. zekere druif'.
Balzan , ad. na. als: Cheval —, Paard met
witte vlakken aan de posten , 0.
Baleane, f. Witte Vlak aan de posten der
paarden, vr.
9 in . de
Bambelle, f. zekere vist's.
werstuigk., zie Belle.
Bnm'aie , zie Banihiava.
Bambiaya, m. zekere vogel.
Ba robin , m . fan. ijaet iersojJsp. , Zuigt.
ling , m. en yr. Kind , o.
Brnhle , F. Soort van zeer kleins lijSter.
Barnbchade, f. Schilderij we: koddige

loafden afkondigen; - de vendange,
4fkondiging, dat de ,vijnoogst mag
beginnen , vr.,
in leenroerige tijden,
Oproeping der vassalen door den vorst,
—
,
vr.
Verbanning, vr. , Ban ,
van hier: (in het Dutsehe keizerrijk,)
IWiettre on prince sit une viiie au
de
1'Empire , Esnen vorst of .Eene stad in
den rijksbau doen.
Banal , Ie , adj. ten aanzien van eenen
moleos, enz. waarvan de vassalen ver
pligt waren gebruik te maken , als:
Four banal , Dwangoven , in.; lVlOuilfl —,
Dwangroolen , m Pressoir , Dwang.
pers , vr. ; fig. Ténoin — , Getuige,
welke altijd bereid is , om voor ieder
cene getuigenis af te leggen ; Cauti.
on banale , Iemand, die voor iedereen
borg wordt ; Galant — , hij , die aan

alle meisjes zijn hofmaakt. *—, dl.

gemeen ; Louanges banales, Gemeene
loftuitingen , vr. nteerv. ; Complimens
baiiaux, Gemeene of 4lledaagsc/se corn.
pliusenten , 0. meefy.
Banaltê , f. Dwangregt, o.
Banaue , f Banaan , Pisang , vr.
Bananier, m. Banaanboom , Pisangboom, in.
Banané , adj. na. enkel t Batyrin -„ zie
Butyrin.
Bananivore , in. zekere vogel , Banaan.

eter, m.
Bananiote , na. zekere boom.
flanare , na. zeker booing/c.

Banc, in. Bank, Zitbank, vr.;a dos,
Bank met cent leuning , vr. ; van hier:
(aan hooe scholen,) Etre sear les bancs
Se rnettre sur les banco , Collegies boo.

ren., op cone ga/ei , Roeibank , vr.;
eok voor : Roeijers tenor bank, in. nary.

* - „ Bank, Klip , vr. ; — de sable,
Zandbank , Zandplaat ., in de bouwk.,
Laag attent;; in eene steengroeve , vr.;
— de c;el , Bovenste steen/and, vr.

bij verscheidene beroepen , Dank, Ta.
fel, vr.
Banca , in. zekere palnaboom.
Bancal , Ie , zie Bancroche.

beelden uit her dagelijksclae leven, vr.
Baoaboche , f. Pop , Seelrop , Kindcrpop ,
vr.; Spectacle de hanb,cies, Poppen.

Bancasse , f Bank op eerie ga/ei , vr.
Barc.de.poissnti , na. Sc/soot visschen , vr.

spel , o. ; fig fain, Dreumes , rn , Klein
ineen gedrongen mannetje of vrouw
tje , 0.
Bamboo , na. Bambtes , 0. Canne de -,
Basaboes , in.
Banshours , na. pl. zekere groots bijen op
Cell on.
Ban, m. Afkondiging , vr. ; inzcnvl. in:
Bans dot maraae , Afbaisaigisag van ce;;
huwelijk , vr. ; Publiar des bans , Ver.

Banche, f. Plank , dienende tot model van

Bancelle, f Lange smalle bank, vr.

aardewerk, vr.

Banche, f. Gladde en zachte steengrond
in Zee, in.
Banchée , f, bij zoo genoemde gegoten muren,

Stoffen , nelke op eens daarin gegoten
worden, yr. meerv.
lllanchroft , m. zeker vogeltje.
Banchun, geslacht van insecten.
J3ancksie , zit Bankaic.
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Banco, f. zie Banque.
Bancoul, m. vrucht van dens Meelboom.
Bancoulier , m. Meelboom , m.
Bancroche , adj. fam. Kromme beenen heb
Krombeen , m.
-bend.*—,m
Bandage , m. bij wondheel., Zwachtel , m.,
Windsel , 0., Bland, m. —, inzond.
Breukband, Band, m.; -- double, Dubbele band , m. —, Verbinden , (van
avonden, enz.,) o. *—, bij giet. , Ijzeren banden onz de vormen , m. meerv.
*_, zeker werktuig der passementwerkers. *—, Ijzeren banden om de raderen, m. meerv.
Bandagiste , m. Breukbandmaker , tn.;
Chirurgien —, Wondheeler, welke zich
op de verbetering der breukbanden toelegt , in.
Taande , f. Zwachtel, in., J'Vi ndsel , o.,
Band , Reed , in. , Strook , vr. , Rand,
Kant , m. * --, in de bouwk. , Strook,
Lijst, vr. *—, in de sterrek. , Streep,
vr. * —, in de zoutkeet., Hoepel ,
Band, in. * -- , aan eene biljart, Band,:
Rand , in. * — , scheepsw. , Zijde , vr.;:
van hier : Avoir son vaisseau It la -Liet schip op zijde hebben; Mettre le
vaisseau à la —, Het schip op zijde
leggen; Toucher a la —, Op zijde , vallen; — du nord, Noorderbreedte, vr.;
— du sud, Zuiderbreedte, vr.
Bande , f. meest in eersen kwaden zin,
Bende, vr., Troep, m. ; Une -- de vo
Eene bende dieven; Cert ins ani -leurs,
vont par bandes, Benige dieren-maux
leven in troepen; van hier : fam. — jo yeuse , Vrolijke partij , vr.; Faire -- h
part, Een afzonderlijk gezelschap vormen , Zich afzonderen.
Bandeau, in. Band, Hoofdband, m.; fig.
Avoir un — sur les yeux, Geblinddoekt
zijn, Blind zijn ; Alrracher on Faire

pistool overhalen, spannen; fig. - son

tomber Ie — de dessas les yeux de q. q.,

Onderste
Iemand de osgen openen.
rand eener kroon , nt.; van hier : fig.
,boon, Koninklijke waardigheid, vr.
*—, in de bouwk., Lijstwerk, Archit—,

traaf, o.

Ba.ndége, f. zie Plateau en Cabaret.
Bandelette, f. Kleine band, m., Zwachteltje , o. * — , Kleine lijst , vr. Zie
Filet et Listeau.
Bander, v. a. Bindes, Verbinden, Toebinden ; -- une plaie , Een doekje om eene
wond doen; — les yeux á q. q., Iemand
de oogen toebinden, Hem blinddoeken ;
-- le front d'nn malade , . Eenen zieke
eenen doek om het hoofd binden. * --,
Spannen; — un arc, Eenen boog span-

tiert; — un pistolet, Don haan van eene

esprit, Zijnen geest inspannen ; Avoir
l'esprit bandé Ingespannen zijn.
in het kaatsspel , als : --- une balie, Ee-

nen bal in het net slaan, Eenen bal
banderen ; Jouer k -- --.- It l'acquit ,
Door het banderen uitmaken , wie het
spel zal betalen. *--, = in de zijdefa•

brijken, enz., als: .---Ie semp'e, Den

sempel spannen. * —, in het tiktak,
als : -- les dames, Te vele schijven op
een vakje zetten. * --- (se) , v. pr. fig.
Zamenspannen, Zich vereenigen. * -,
V. n. Gespannen zijn. 4 * --, bij valken. , als : L'oiseau bandè an vent , De
vogel zweeft met uitgespannen vleugels
in de lucht.
Bandereau, m. Trompetkoord, vr.
Banderole, f. Vaantje, o. .Kwast, M. of
Sieraad , o. aan onderscheidene dingen. * — , Wimpel , m.
Band+ère , f. Vlag , vr. * -- , bij krijgsl. , ,
als : Armée rangée en front de --, Leger
nit deszelfs standaarden en vanen itt
het front , o.
Bandinets, m. pl. Klein traliewerk achter
aan een schip , o.
Ban dingues , f. pl. Lijnen boven aan een

vi schnet , vr. meerv.
Bandies,, m. pl. Traliewerk achter aan
een schip,

o.

Bandit, m. Landlooper,, Roo .-er , Ban-

diet, m. * -,

Losbol

,

Lichtmis,

fn.

Badoir, m. ,bij passementwerk. , Spanrad,

o.

Bandore . f. soort van Russische luit.
Bandoulier, m. Struikroover, Land/eo/oer,

Roover, (die zich op de .bergen ophoudt,)
m. * --, pop. Deugniet , m.
Bandoulière, f. voorheen bij de musketiers,
Bandelier, m, ; van hier : Donner la —
a q. q., Iemand tot opzigter der jags
aanstellen ; Porter la — , Opzigter der
jogt zijn; Oter ia -- à un garde-chasse,
Een' opzigter der jagt afzetten. * —,
naam van eenen klipvisch. *--, zie
ook Chétudou.
Bandukka, mt. zekere kapperboom.
Bandure, f. soort van gentiaan.

Bane , zie Benne.
Bang , m. zekere boom.
Bangemer , us. soort van gebloemd ka

-melot.

Bangue , f soort van Indischen hennep.:
Banians, m. pl zekere afgodendienaars in
Indië , welke aan do zielsverhuizing
gelooven.
Banistère , f. geslacht van planten. .

Banitan , m. zekere wortel tegen koortsets

en

aamborstigheid.
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Bankarett , Zie Bonduc.
zie i3 anians.
Banksie, f. geslacht van planten.
Banksienne , •f. zekere rock.
Banli^ue , f. Schependom , Regtsgebied ,
o. , Jurisdictie , vr.

in de bank brengen of zetten ; Écrire
one partie en --, Een' post- in de bank
overschrijven. *_, in sommige spelen,
Bank , vr. *—, bij boekdrukk. , Weekloon (aan de tiverkgasten) , in. en a.;
van daar : Jour de — , Betaaldag , ns.;
bij
Livre de — ; Werkboek , o .
zijdewerk., Bankje, waarop zijde speclen leggen, o.
Banqué, adj. m., als: Navire —, Schip,
dat op de bank bij Terreneuve kabel.
jaauw vangt, o.
Bangeeroute , f. Bankb reuk , vr. , Bankerot , Bankrot , Bankeroet, Bankroet,
o.; Faire —, Bankeroet gaan; fig. Fai.
re -- á q. q., Iemand zijn woord niet
houden; Faire — It l'bonneur, Zijne eer
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Bannanivore , zie het betere Bananivore.
Bannasse , f. in de zoutkeet. , 4schberrie, vr.
Banne , f. Zeil, Kleed of Dekkleed voor
koopwaren (op schepen of wagens) , o.;
ook : Presenning , vr. *_, Zeil (voor
eenen winkel) o. * --, Lange mand ,
waarin men de kolen vervoert , Kolen
vr.
-xnad,
Banneau , m. zekere wijnmaat. * --, Houten draagkorf, m, * —, Handkar, vr.
Banner, V. a. .1Vlet een zeil of kleed dekken.
Banneret, m. oak: Seigneur —, Baandere
heer, we
Banneton , m..Bakkersmand , -waarin men
het deeg te rijzen zet, vr. *—, bij
1 visschers , zie Boutique et Bascu?e.
Bannette, f. Warenmand , vr. * —, Kurk mand , vr. ; van hier : -- à assortir,
Sorteermand ,`vr. ' * —, Twee stzereiovel-'
len, Mier koeijenvellen, enz.
Barmi, m. Balfin , L'anneling, m.
Bannièr.e, f. eigent. Banier van eenen baan
-de
- rh.eer , vr. * -- , in sommige deelen
der i^iiddell. zee , Vlag , vr. ; Arborer
la — , De vlag hijschen ; Trafiquer sous
la -- de France Onder Fransche vlag
handelen. * —., bij kerkelijke optogten
Vaandel, o.; fig. Recevoir q. q. avec la
Croix et la — , Iemand plegtig ontvan-

gen; fig. fan. Se ranger sous la — de
q. q. , Iemands zijde kiezen.
Bannir , V. a. Verbannen , Bannen , Tot
ballingschap 'ereordeelen; -- a perpé tuité, Tot eene eeuwige ballingschap
yeroordeelen, Moor eeuwig verbannen.
*_, Verbannen , Bannen, flerjagen ,
,jagen, Wegjagen, Verwijderen. * —
(se), V. pr. Zich verwijderen; Se -- de
la cour, Zich van het hof verwijderen,
hetzelve niet meer bezoeken.
Bannissable , adj. Die verdient verbannen
te 'worden.
Bannissement, m. Teerbanning , Ballingschap , vr. ; -- perpetual, Eeuwige bal.
ling?schap , vr. ; -- li vie, Levenslange
ballingschap , vr.
Bannistéroïde , f. zekere plant.
Banque, f. Bank, Wisselbank, vr.; Bil
.Bankbriefje, o.; Action de-letd•,
la —, Bankaktie, vr.; van hier: Avoir
nn .coinpte en --. Geld in de bank heb
Avóir Crédit en — , Crediet in de-ben;

bank hebben; Donner Crédit en —, Geld

verzaken.

Banquerontier, m. Bankeroetier, Bankroe.

tier, Batokerottier, Bankrottier, m.
Barquerouiière, f. Bankeroetierster, Ban-

kroetierster , Bankerottierster , Ban•
krottierster, vr.
Banquet , m. (Groot) gastmaal , feest,
feestmaal, o. `—, Riemen van de stangen onder het oog, m. meerv.
Banqueter, V. n.. fam. w. gebr. , Brassen,
Slempen , Gastereren.
Banquette, f. Bankje, Zitbankje, o. *—,
Voetpad (langs Benen weg , eene brug
of straat) , o. * —, Pensterbank , vr.,

Deenrpel van een venster , m. * —, in
den vestin l). , Trap achter eene borst.
wering , vr. * —, bij tuinl. , Laag lat
'werk of hek , o.
Banquier, m• Bankier , m. * --, in sommige spelen, Bankier, Bankhouder, m.
Banquise , f• IJsbank , vr. , IJsveld,., o.
Bans, m. pl. Ligplaats (der j agthonden) , vr.

Banse , f. Ketellappersmand , vr.
Bancarne, f. Jai'aansch hoen, o.
Bantiale, f. zekere plant.
Banvin, m. voorheen, Uitsluitend regt,
om - den wijn van zijn eigen gewas er
te mogen verkoopen , o.
-gens
Barwal, m. zeker boompje.
Baobab , m. geslacht van planten.
Bapaurne , m. Toestand van een schip , dat
op zee, bij gebrek aan wind, niet zei'
fen kan, m.
Bapteme , vs. Dooi , m. ; -- par aspersion,
Sprenkeldoop , on. ; Tenir on enfant sur
les fonts de — , Een kind ten doop hou
Nom de —, Doopnaam, m.; — des-den;
enfans, Kinderdoop, m. *--, bij zeel.,
als : — de la ligne on da tropique , Her
doopen dergenen, welke voor do eerste
maal de linie passeren.

Baptes , in, pl. Baptae, (coos tooneelstask

]3AP T
'an Eupolis , waarin hij de Baptas
(zie de volgende beteek.) hekelt). * -,
Priesters van Colytto, Baptae genoemd.
Baptiser, v. a. Doopera; fig. - q. q., Iemand eenen scheldnaam geven ; — son
vin, Zijnen wijn deepen.
Baptisie , f. geslacht van planten.
Baptismal, le, adj. Tot den doop behoorende; Eau baptismale , Doopwater , e.;
Robe baptismale, (voorheen) Doophemd,
o.; Fonts baptismaux, Doopvont, vr.
Baptistaire, zie Baptistère.
Baptiste , m. Dooper, m.
Baptistère , adj. als: Registre -, Doopboek , Doopregister , o. ; Extrait -,
ook: * -, m. Doopceel , vr., Doop.
attest, o.
Beptistère , m. voorheen , Doopkapel, vr.
Baquet, m. Bak , m. , KuiP1e , Tobbetje,
o. * -•, bij boekdrukk., Uitgeholde steen,
waarop men de vormen a f►vascht , m.
* -- , bij verguld. , Droogvat , o. * —,
bij koperslag. , Elk vat , dat nog niet
af is, o.
Baqueter, v. a. Uithoozen. •--, bij tuinl.,
(Met eenen klomp , enz.) giete's.
Baquette , f. bij draadirekk. , Trektang., vr.
Baqaetures , f. p1. Lekwijn , we
Baquier, m. Katoenboom , in.
Baquois , m. geslacht van planten.
Bar, m. Berrie, (waarop zekere lieden
(zie Bardeur) mest, steunen, enz. vervoeren) , vr.
Bar , m. zeker vaartuig op de Ache.
Baracan, zie Bouracan.
Baradas , m. zekere bruinroode angelier.
Baragouin, m. Brabbeltaal, Verminkte

taal, vr.
Baragouinage, m. fam. Gebrabbel , o.
Baragouiner, V. n. Eene bedorvene of ver mi nk te taal spreken. * - , Brabbelen.
* -- , V. a. Brabbelen, Rabbelen.
Baragouineur,m.lirabbelaar, Rabbelaar,m.
Baragouineuse, I. Brabbelaarster, Rebbelaarster, vr.
Baralipton , m. zekere sluitrede,
liarallots, m. pl. zekere dweepers , welke
eene geheele gemeenschap van goederen ,
vrouwen en kinderen niet uitgezonderd,

leerden.
Barandage , m, zekere verbodene visscherij.
Baranges, m. pl. Sleutelbewaarders van
de steden , waar de keizers van Kon.
stantinopel zich bevonden, m. meere.
Barangues , m. pl. Engelsche wachten der
Grieksche keizers , vr. meerv.
Baraque , f, l'eldhut, Soldatenhut , Le.
get/tut , Barak , 1vr. * - , bij eene timmerwerf, But (voor de werklieden),
vr. *-, Sieclot huis. o., Ilut, vr.,
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Krot , Gat , o ; van hier : (bij dienstboden van een huis, waar zij slechte
betaald worden :) C'est one - , liet is
een armzalig huis; (bij werklieden van
eenera winkel, waar slecht werk gemaakt
wordt en zij slecht betaald worden :)
J'ai travaillé un mois dans cette — , Ik
heb Bene maand in dien ellen:aigen winkel gewerkt.
Baraquer, V. a. In barakken of veldhutten legeren. *- (se), v. pr. Barakken
of Legerhutten bouwen of opslaan.
Baraquille, f. Pastei van patrijzen , hoen
-dervlsch,nz.
, vr.
Barat, m. veroud. , Bedrog , o.
Baratas , m. soort van rot.
Barate , zie Baratte in de a. beteek.
Barathre , m. Barathrum , (diepe afgrond
in !Attica, waarin veen groots misda.
,

digers nederstortte).
Baratte, f. Kane, Kern, Boterkarn , Bo.
terkern, vr. *--, scheepsw., Zwicht serving (op de onderzeilen) , vr.
Baratter, V. a. Kernen, Karnen.
Baratterie, I. .Bedriegerij van den schip
-pertn
aanzien der reeders, vr.
Barbacane, f. in de bouwk., Togtgat, Lucht.
gat, Watergat, o. zie Canonnière et
Ventouse. * - , Schietgat (in eenen)
muur) , o. * -, .Bui renwerken (van
eene citadel of vesting), o. meerv.
Barbaeénia, f, geslacht van planten.
Barbacou, m. zwarte koekoek van Cayenns.
Barbare, adj. Onbeschaafd, Woest. *-,
Inreed , Barbaarsch , Onmenschelijk.
* -, m. Barbaar , Wreedaard , m.
Barharée , f. geslacht van planten.
Barbarement, adv. I3arbaarsch, Onmenschelijk.
Barbaresque , adj. Barbari j sch. * —, m.
Barbarijer, m. * - , zeker eekhorentje.
Barbaricaire , m. Tapi j rborduurder met
gouddraad en zijde , m.
Barbarie, f. Onbeschaafdheid , Barbaarschheid, Wreedheid , Onmenschelijkheid ,
yr. * -- , van eene taal , Barbaarschheid, Ruwheid , Taalwoestheid , vr.
Barbarin, m. zekere yisch. * -, jonge
barbeel , m.
Barbarine, f. soort van kalebas.
Barbarisme, m. Taalwoestheid; vr., Misslag tegen de zuiverheid der taal, m.
Barbaron , m. Marokkaansche druif, vr.
Barbastelle, Barbastello, m. soort van yledermuis.
Barhe , f. Baard , ns. ; Faire la - h q. q.,
Iemand scheren ; se faire faire la --, Zich
laten scheren; Se faire Ia ..-, Faire sa Zich scheren; La -- Iii vient , IJij krijgt
een' baard; Un bassin en plat a --, Een
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scheerbekken , o., Een scheerbak, m.;
fam. Une jeune —, Een jongeling zon
ondervinding , Een baardelooze-der
knaap, Een melkbaard, Een vlasbaard;
Faire q. ch. à la — de q. q. Iets in spijt
man iemand doen; Bire dans sa —, In
- zijn vuistje lagchen. *--, van sommige dieren, Baard, on.; La — d'un chat,
De knevels eener kat, m. meerv.; — de
coq , De baard van den haan , ,m., De
-.Dellen , vr. meerv. ; Barbes de baleine,
1J'alvischbaarden , m. meere.; Barbes
.d'ép.i, tingels of Baarden der koren
; Barbes de plume , Fo--aren,m.iv
ren aan de schachten der pennen, vr.
meerv. ; — d'une feuille de papier, On
afgesnedene of Ruwe rand van een vel
papier, en.; — d'une monnaie, Ruwe
kantvan een muntstuk, m.; Barbes d'une
étoffe, I7ezels aan Bene afgeslotene stof,
Baard van
M. meerv. ; -- d'une comete,
.:eene komeet, m.; Barbes, zie Barbil Ions, in de laatste beteek. ; — d'un
cheval , zie Sous-barbe ; — d'un vaisseau ,
Kromme kiel , yr.; Barbes d'un hamegon,
Weêrhaken van ee#en angel, rte. meere.;
— d'une serrure, Werk in een slot , o.;
Barbes d'un vaisseau, De doelen der
scheepsbekleeding aan het voorste ge
omtrent den voorsteven en de-delt
kiel, o. meere. * --, Schimmel, Uit
Ruwheid, vr. °—, in de-slag,m.
plantk., zie Arête. * —, zie Barbette.
Barbe, m. Barbarijsch paard, o.
Barbeau , m. Barbeel , m. * — , zie B'.euet.
Barbe-de•bouc, m. plant, Boksbaard, m.
Barbe-de•capucin, ni. zie Nigelle de Damas.
Barbe-de-chèvre, f• plant, Geitenbaard, m.
Barbe-de-dien, f. zie Barbon.
Barbe-de-Jupiter , in. zie Joubarbe.
Barbe--de-moine , f. zie Cuscute.
Barbede- renard, f. Kleine boksdoren, m.,

schut , hetwelk men op die wijze Of
schiet, o. *—, Boezemdoek der nonnen,a.
Barbichon , m. Kleine poedel, tas., Leeuwtje , o. * —, zie Gobe mouche de Capenne.
Barbier, m. Barbier, Baardscheerder, m.;

H6

Tragant , vr.

Barbe-espagnole, f. soort you Caragate.
Barbéier,k v. n. scheepsw., van de zeilen,

Wapperen, Slingeren, Slaan.
Barbelé , ée , adj. van pijlen , Mat iveerhaken.
Barbelet, rel. -werktuig om v.ischhak-en te
maken.

Barbenie , f. geslacht van planten.
Barberin, m. Zeehaan , M.
Barbet, m. , Barbette , f. Krulhond ,
tarhond , Poedel, m.; fig. fam. Etre
erotté comme On barbet, Geheel beslijkt
zijn; Suivre q. q. comme on barber , Iemand velgen als zijne schaduw.
,Barbette, f. in den vestingb., Barbette,
Vt.. ; van hier: Tirer en -- on en barbe,

]zaan de barbette sthi.eten. •* s Ge•

-

— de village, Dorpsbarbier, m. ; spr. W.
Un — rose l'autre, Zij kaatsen elkander
den bal toe. * -- , zekere vssch.
Barbifére, m. zie Baabule.
Barbifier , V. a. fam. Scheren.
Barbille, f. Oneffenheden aan de randen
der munten , vr. meerv.
Barbillon, m. Kleine barbeel, m.
Barbill<=ener, V. a. De wei rhaken aan
vischhoeken opbuigen.

Barbillons , m. pl. .Baarden om den bek
van sommige visschen , m. meerv. *—,
soort van pip bij roofvogelen. * ,
bij veearts. , Puisten op de tong der
paarden en runderen , vr. meerv..

Barbiton , m. zeker speeltuig der ouden,
Lesbische lier, vr.
Barbon , m. fam. iron. Grijsaard , no.;
(van eenen jongeling zegt men:) I1 fait
le —, Hij hangt den man van jaren uit.
*_, geslacht van planten.
Barbonne, f. zekere zee»isch.
Barbot , m. voorheen , Barbier op de galei jen, ns.

Barbote , f. puitaal, m.Barboter, zie Barbéier.
Barboter , V. n. (in vuil water) Slobbe ren. °-, In het slijk loopen, In het
water

plassen ; fig. Tl'roeten , Plassen.

Barboteur, m. Tamme eend, vr.

Barhoteuse , f. fan. Straathoer, vr.
Barbotine, f. Wormkruid, o.
Barbouillage, m. Kladderi j, vr., Kladwerk,
o. , Slechte schilderij , vr. * —, Zoo ge
Onzin, m•, Onverstandig-klap,o.
gebabbel', o. * — , Slecht schrift , o.,
Kladderij , vr. , Gekrabbel , o.
Barbouiller , b. w. Besmeren , Bemorsen,
,Bekladden, Bezoedelen (inzond. het
gezigt) ; On 1'a barbouillé d'encre , Men
heeft hem hetgezigt met inkt besmeerd.
* —, Bekladden ; fig. Bederven , Ver.
knoeijen , Verwarren , Dooreen hasps.
feit. * —, Kladden , Bekladden , Slecht
schilderen; van hier : Bemorsen , Besmeren. *—, (se), v.pr. Zich morsig
of vuil maken (i nzenderh. het gezigt).
* --., V. n. Kladden, Slecht schilderen
of schrijven. * --, Brabbelen , Ver
spreken. * -- , bij drukkers, De-ward
bladen bij het drukken bemorsen ; (in
dezen zin ook : * —, b. w. , als : Une
feulIIe barbouiiiée , Een bemorst blad, o.)
Barbouilleur, aa. Kladschilder, m. ; fig.
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Brabbelaar, m. * - , out -- de pa.
pier , Papierbekladder , Slecht schrij.
ver, we
Barbouquet , zie Bouquet.
Barboute , f. in de suikerrafin. , Lompen,

in meerv.
Barbu, ue , adj. (van eengin man ,) Eenen
sterken baard hebbende , (van eene
vrouw ,) Eenen baard hebbende ; Fern.
me barbue , Baardben , vr. * -, in de
plantk., Gebaard, Baarden hebbende.
Rarbu . in. geslacht van vogelen.
Barbue, f. Heilbot, vr.
Barbule , f. zeker boompje.
liarbure, f. Ruwe kanten van eenig giet

-sel,m.rv
Barbyle , m. zekere boom.
Barca, zie Jacquier.
Barcade, f. Drift paarden ter inscheping
bestemd, vr.
Barcallao, rrt. zie Nioruue.
Bartalon , m. titel van den eersten mi nister te Siam.
Bareaman, zie Turbith.
Barcarolle, f. volkszang te Venetië, voor.
namelijk bij de gondeliers.
Barce, f., Birce1, in voorheen, zekere boot.
Barcelonnette, f. voorheen , soort van kin-

derbed.
Barchausie, f. geslacht van planten.
Bard, in. Berrie, vr. zie Bar.
Bardane , f. Klis , vr. 9 Kliskruid , Klis -

sekruid , o.
Barclaque, f. Koelvat in Egypte, o.
Bardariotes, m. pl. Soldaten van de lijfwacht der Grieksche keizers, m. mrv.
Barde, f. voorheen, Wapenrusting van
een paard, vr.
Barde, F. zie Bardelle.
Barde, f. Reepje spek bij het braden van
gevogelte, o.
Barde , m. bij de oude Duitsch. , enz.,

Bard, m.
Bardeau , m. Dakbordje , Dakplankje , o.
* -, Muilezel (van oenen hengst en
eene ezelin), m.
Bardée , f. in de salpeterkokerijen , drie
halve maids water.
Bardelle , fe Rijkussen, o.
Bardeuoehe , f. zekere stof.
Barder , V. a. in de oude taal, (Eenpaard)
de wapenrusting aandoen (zie Barde).
*_, thans, Een rijkussen ( Barde of
Bardelle) op een paard leggen. a-.,
als : - la volaille , Een reepje spek bij
het gevogelte leggen. * - , Op" eene
berrie (zie Bar) vervoeren, laden of
dragen..
Bardésianistes, m. pI. zekere dweepers,
welke beweerden , dat alles, God zelf

117

niet uitgezonderd, aan een onvermijdelijk noodlot onderworpen was.
Bardeur, M. Berriedrager , Daglooner,,
(tot het opladen van steenen op wagens,
of het vervoeren derzelve opberries,) m.
Bardi, in. Zetgang op de boorden van een
schip , m:
Bardis , m. Beschot in het ruim van een
schip , om granen te laden, o.
Bardic, m. bij de oude Germanen, Krijgszang, m.
Bardot, m. ,Jonge muilezel, txa. ; fig. Por.
soon , die alles voor een' ander gewil.
lig doet, Pakezel, m.; ook: Wrijf.
paal, m., Poorwerp van bespotting, o.
*-, bij boekdrukk., Defect exemplaar, o.,•
ook : Pak met defecten, o.
Bardottier, m. geslacht ° van planten.
Barême, m. zeker boekje, door BARkMu

-

uitgevonden, waarin allerlei bereken
hingen uit het dagelijksche leven voor•

ko men.
Barer, V. n. bij jag., Wiet weten, welkom
weg men zal nemen.
Baret -, m. Geschreeuw van den olifant en
den , neushoren , o.
Barète, f. zeker stuk' in de trommel van
een horlogie.
Barfouls , m. zekere stof, welke'- aan ds
Gambia wordt vervaardigd.
Bargache , f. zekere vlieg.
Barge , f. geslacht van vogelen. * -, Boot„
Schuit , vr. *-, UUoo'imijt a .Hout
vr.
-mijt,
Bargelach , m. zekere vogel.
Barguette , f. Post , vr. om paarden enz.
over te zetten. *-, zeker gebak. •-,
Kas, Kast, vr.
Barguignage , m. fam. Getalm, Geleuter, e-.
Barguigner, V. n. fam. .Dralen, Talmen.,
Leuteren , Beslui teloros zijn.
Barguigneur, m. fam. .Draler, Talmer,
Leuteraar , m,
Barguigneuse, f. fam. Draalster, Talmster , Leuteraarster, vr.
Barbarha, m. zeker boom.
haricot, m. vrucht (van den Baricotier)',
en een daaruit vervaardigde drank.'.
Baricotier, m. zekere boon..
Bariga, m. zekere zijde.

B arigel, m Ofrperhoofl der sbirre-n, v:
-

Barigue, f. Kegelvormige fuik, vr.
Baril, m. Vat, o., Ton, vr. ; - foudroyan-t, Stormvat, o.; - k bourse, Beurs=
vat, o. * , bij kuip., zeker -werk•
tuig , waarop men de duigen bij het
schaven zet.
Barillage , m. gaten op een schip, Paat werk, o. '-, giftappen van wijn op
flesschetn , enz. om ze ergens in te voe,•

=
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ren, waar belasting moet betaald tor.

Barometz, m. zekers wortel, zie Agneau

den, o.

de Scythie.
Baron, m. Baron, I7rijlieer, m.
Baronnage , m. Baronschap , o.
Baronne , f. Baronnes , vr.
Baronnet, ni. in Engeland , Baronnet, we
Baronnie, f. Baronnij,, vr.
Baroque, adj. van paarlen, Ongelijk,
.hoekig; fig. Onregelmatig, Zonder
Vreemd, Belagchelijk. *—, in-ling,
de toonk. , als: Musique — , Vreemde
muzijk, Onwelluidende muzijk, vr.
Barosanème , m. 1I'indmeter, m.
Baroscope, m. werktuig ter bepaling van
de afwisselende zwaarte der lucht,
Luchtmeter , m.

Barillard, m. op galeijen , Bottelier, m.
* —, in eene haven, 4rbeider , welke
aan het vaatwerk arbeidt, m,
Barille, f. Spaansche soda , vr. * —, adj.
als : Soie —, ou : ` — , f. zie Cabessa.
Barillet, na. Vaatje , Tonnetje , o. *—,
in de ontleedk. , Holte achter de trom
oor, vr. *—, Buis eener-melinh:
waterpomp , vr. * —, Trommel aan een
liorlogie, vr. *--, bij touwsiag. , lionten koker, waarin hunne maat is, m.
*_, in de nat. hist. , zekere schelp.
Barillon, m. Tonnetje, o.
Bariolage , m. fam. Vreemde vereeniging
van kleuren , vr.
Barioler, V. a. fam. Kakelbont schilderen
of verwen.
Bariolure, zie Moucheture.,
Bariosme, m. geslacht van planten.
Baripyeni , adj. m. bij de ouden , van zekere muzijktoonen.
Bariquaut , m. Vaatje, o.
Barisel, zie Badgel.
,Barite, f. ooh : Baryte , Zwaaraarde , vr.
Barite, f. zekere vogel.
Bariteaux, m. pl. zeker gaas.
Bariton , zie het betere Baryton.
Barjelade, f. Tarw, Haver, enz. ondereen
gezaaid tot beestenvoeder.
Barleria, zie Barrelière.
Barlian , zie Barcallao.
Barlin, m. Knoop aan het einde van eenen
zijden draad, ijs.
Barlong, gue, adj. laan den eenen kant
langer dan aan den anderen. * — , Iwan
voren breeder dan aan de zijden.
Barlotières, f. pl. IJzeren roedjes aan
vensters in het lood, o. meere=
Barnabites , m. pl. zekere monnikken , Bar.
nabieten, m. meerv.
l3arnabote, m. te Venetië, 4rm edelman, m.
Barnache, f. zekere trekvogel, kY/ide
gans, yr.
Barnacle, zie Barnache.
Barnadèse , f. geslacht van planten.
Barnaque , zie Barnache.
Barnfiard, m. zekere vogel.
Barnicle , zie Barnache.
Barocher , v a. in her teekenen , Geene
zuivere omtrekken maken.
Baroeo, m. soort van sluitrede.
Baromècre, m. tieérglas, o. , Barometer,
in. ; — capillaire , Haarbarometer , m.
Barométrique , adj. Fan of Net den baros
meter.
Baromécrographe, m. Barometer aan een
uurwerk t erbonden , hetwelk de rijzing
Cu daling deszelven

aanwijst, w e

Barot, zie Eau.
Barotin, m. scheepsw., Kleine dwarsbalk, m.
Barotte , f. Houten vat met ijzeren hoepels ter vervoering van druiven , vruchten , enz. o.

Baronlon, m. zie Balisier.
Baroutou, m. tortelduif van Cayenne.

Barque, f. Schuit, .Boot, Bark, vr.;
-- de p@cbeur, Visscherspink, vr.; -.-.
d'avis, .4dvijsboot, vr.; — en fagot,
.lout voor eene bark , o. ; fig. Con duire
la — , Het schip sturen , Aan het roer
staan, Eene onderneming besturen;
Conduire bies sa —, Zijne zaken goed
besturen. * — , bij brouw., Vierkante
-bak , m. * —, bij dicht. , als : -- de

Caron , La fatale — , De boot van Ca.
ron ; Il faut passer tAt ou tard dans la —,
Men moet vroeg of laat sterven; fam.
La — It Caron, De dood, m.
Barquerolle , f. Kleine bark , vr.
Barquette , f. zie Barquerolle. * _, zeker

gebak. * —, soort van kas , waarin
men de spijzen aan de officieren des
konings bragt.
Barra , m. zekere lengtemaat in Portugal.
Barrage, m. voorheen , Passagegeld ,1Vsggeld, o.
Barrager, m. Ontvanger vanhet weggeld, m.
Barraldéje , f. zeker boompje.
Barras , m. zie Galipor.

Barre,. f. Staaf, vr.; Or en —, Staaf..
goud , o. ; Argent en — , Zilver in stave n , o.; -- de fen, Staafijzer, o.; fig.
C'est de l'or en —, liet is zoo goed als
gereed geld ; ook : Het is gesneden
brood. * —, Boom, Sluitboom , rn. °—,
bij kuip,, Dwarsduig over den bodem,
vr. , Klamp , m. * —, Latierboom , m.
*—, Ijzeren as, waarmede twee rade.
ren te gelijk worden gestuurd , yr.
*—, Dwarsplank over eene deur, vr.
*_ a queue, Dwarsplank , welke in

de deurstijlen gaat , vr. * —, naam

BARR
van Verschillende dingen, als: -- de
soudure , Soldeerstang , vr. ; — h dégager, .druk , haarmede neen in glasblazerijen de arch wegneemt, vr. ; - à
godet, — de garniture , Draagijzer aan
eene goot, o. ; — de languette, in eenen schoorsteen , Tongstaf, m. ; — de
linteau , zie Linteau ; zie ook Tremie.
*—, Zandbank, Rij klippen, voor eene
haven , vr. * — , Staketsel , o. of Ba
vr. in een geregtsh.of. *—, scheepsw.,-lie,
als: ' de gouvernnail, Helmstok, on.;
Barres du cabesrau , Spilboomen, -tn.
meerv.; Barres de hunes, Salingen,'or.
meerv. *—, Streep, welke men door
woorden in een geschrift haalt , vr. ;
ook : Streep - onder een woord, vr. ;
ook : Bovenstreping der klinkletter
ten teeken van lengte , vr. * — , bij
jag., Gedeelte van de kinnebak eens
everzwwvijn;, waarin de slagtanden zitten , o. * — , van paarden , pl. Barres,
dat gedeelte van de onderste kinnebak
des paards , waar het bit ligt. * --, p1•
Barres, zeker spel, Krijgertje, o.;
3ouer aux barrel, Krijgertje spelen
fig. 11 a — sur moi, Hij heeft meer ondersteuning dan ik. * —, Streep op
hout, enz. , waar het doorgezaagd moet
worden, vr. * — , in de tooi,k., Balk,
m. * —, zekere visch.
Barré, ée , adj. zie Barrer ; inzond. Dents
barrées , Tanden, welke zoo verwijderde wortels hebben , -lat men ze niet
trekken kan , m. meerv.
Barreau, m. Ijzeren of Houten spijl voor
een venster, vr. *--, Elke dwarsboom,
we * —, bij dr.uklc., Persboom , n:. *—,
bij pijpenbakk., Driekant ijzer, om de
pijpaarde te slaan, o.
Barreau , m. pleitzaal , vr. ; Style do —,
Regcsgeleerde stijl, Baliestijl, m.;
Quitter le —, Het beroep van advokaat
opgeven.
Barrefert , m. Pijnboomblok , o.
13arrelière , f. geslacht van planten.
Barrement, m. Toeschroeijing eener ader
(bij dieren) , vr.
Barrer , V. a. Met eenen boom sluiten
van hier : Afsluiten, Sluiten; fig. - ie
chemin h q. q., Iemand dwarsboomen,
Hem in zijne plannen verhinderen. *.,
Met klampen, dwarsplanken, enz. ver.
sterken. *—, bij veearts., als: — one
veine , Eene ader toeschroeijen. * —,
Door Benen latierboom vaneen schei.
den. * —, Eens streep onder of boven
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. 'wissel . doorslaan , om denzelvsn te
vernietigen.
Barrétonne, f, Muts, ,van das grootmeester
der Malehezer orde , vr.
Barrette , f. Kard.ipaalshoed, M. * —
Mutsje van den l'enetiaanschen adel,
o. * —, Stiftje in de veer en trommel
van een aruowerk, o. *-, Speek aan
een horlogierad, vr.
Barre.ur , m..- et adj. -Chhien. -, hond, welke
op de reebokkenjagt is afgerigt , m.
Barricade , f. Persperri ng ,- vr.
Barricader , v. a. Versperren. • - , (Eene
deur, enz. van, . binnen) P met boomer
sluiten. * -- (se), v. pr. Zich verschansen , Versperringen. .maken ; fig.
Zich opsluiten.
Barrier, m. Werkman, welke den boom
der muntschroef draait, m.
Barrière, f. Hek , o., Barrière , Hei ning., vr. *--, Slagboom, Boem,Draaiboom , no. ; fig. Grensschei ding , vr.,
Grenspaaá, in. * , Verhindering , vr.,
Tegenstand , m. 2 Beletsel , o. , Hinderpaal ; m.
Barrillat, zie Barill ?rd in de laatste boteek.
Barrillet , zie BariÍlet.
Barriquaut, zie. Bariquaut.
Barrique, F. Vat, .Okshoofd , o.
Barns, in. zekere aap.
Barro , Zie Barra.
Barroir,, m. bij kuip., Zwikboor, .vr.
Barros , zie Beucato.
Barroter., v. a. (Het ruim , onze van, ten

schip) vol laden , Stuwen.

Barrure, f. Dwarsstuk aan eens luit, s.
Barrutines, f. pl. zekere Perzische . zijde.
Barses, f. pl.. Tinnen doozen om de Sine-

sche thee , vr. meerv.

Bar- sur-Aube, m. zie Chasselas doré.
Bartavelle , f. soort van rooden patrijs.
Barthélemites, m. pl. Jlarthele.niten, m•

meerv..

Bartholine , f. geslacht van plant¢n.
Bartonie, f. zekere plant.
Bartrame, f. geslacht van planten.
Bnrtsie , f. geslacht van planten.
Barules , m. pl. zekere dweepers , die be-

'weerden, dat Christus slechts sen ingebeeld ligchaam had.

Barvang , zie Bavang.
Barycoïe, Barycoite, f. Hardh oorighei d, vr.
Baryphonie , f. Moeijelijke of Zware

spraak , vr.
Baryte , zie Barite.
Baryton, m. soort van basui n, ol. * —, stem

tussclaen de hooge en lage middelstem.

een woord halen. Doorhalen,

Baryxy le, M. zekere boom , IJzerhout,

.Doorslaan, Eene streep door (woorden)
halen; van hier,: — on billet, Eeneg

Bas, sse , adj. Laag , .Niet loog; Une.ta-

Pokhout, o.

BASI,
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ble- barse, Eene lage tafel ; van hier :
en -- y Naar beneden trekken; Traiter
en homme da haut en —, Iemand met
Vue basso , Kortzigtigheid , Bijziend•
trotschheid of minachting behandelen;
hei d , vr. ; Avoir la vue basse , Bij ziende
Par —, Beneden, In de benedenste verzijn; Messe basse, Stille mis, vr. *—,
diepingen ; litre logé -par —, Beneden
Lager , Onderste , Benedenste , Benewonen ; Une médecine qui fait aller par
den .. ; Ctiainhve basse, Benedenkamer,
;
haut er par — , Een geneesmiddel , dat
vr. ; Salle basso , Benedenzaal, vr.
van boven en beneden doet afgaan;
^- étage, Bentdensee verdieping, vr.;
La-bas, lci.b.as, Daar ginder ; Les
Basse ré ;ion de l'air, Benedenlucht , vr. ;
chases d'ici-bas , Iet ondermaansche;
La basse Seine , De beneden --Seine; BasMettre — , (van dieren ,) Werpen, JonRhin, Benedenrijn , m. ; — ventre, Ongen leerpen; ook: 2fleggen , Nederleg.
derbuik , m. ; — monde, Benedenwereld,
gen ; van hier : Mettre -- les arches , De
vr.; fig. Gemeen , Zonder verheffing.
wapens nederleggen ; Mettre chapeau —,
*—, Laag, Voor meer hoogte vatbaar;
Den hoed afzetten, afnemen; fig. MetLa rivière esc basse , De rivier is laag;
tre pavilion — , De vlag strijken.
La basse marée, Laag water, o.; Le temps
est —, De wolken drijven laag; Parler Bas , m. Kous , yr. ; — drapés , Gevulde
hollen kousen, vr. meere.; — au tricot,
d'un ton
-- , Op Benen lagen toon spreà l'aiguille , broches , Gebreide kousen;
ken , Zacht spreken; Une corde basse,
.— au métier, Geweven kousen; — à e.
Eene. lage (laag gestemde) snaar ; fig.
trier, Rijkousen; — à bottes . Kousen
fam. Avoir l'oreille basse , Op het hoofd
om in de laarzen te dragen; — à hoorgeslagen zijn , Vernederd zijn ; Parler
mes, Manskousen; — à femmes, Vroud'un ton plus —, Op eenen Mageren toon
wenkousen.
spreken; Les eaux sopt basses chez lui,
Het geld begirt hens te ontbreken ; Basaal, zie Basal.
kling
Basal , m. geslacht van planten.
Faire main basse sur, Over de
jagen. * — , Lager, Minder; Le — Basa:te , m= Basalt , o.
clergé, De mindere geestelijkheid, vr.; Basare , f. Schapenleêr , o.; Relier en —,
In schapenleér binden ; Couvrir en --,
Les bas emplois, De mindere posten, m.,
,Geringer , LaMet schapenleér overtrekken.
meerv. * —, Minder,
Basané-, ée, ahj. Door de zon verbrand,
ger ; Le — peuple , Het geringe volk
Zwartachtig , Bruin.
La basse latinité, Het Late jn van het
latere keizerrijk ; Les basses classes, Basanite , f. zekere steen , misschien basalt.
De onderste klassen , m. meers.; Les Bas -bord, zie BA-Sord.
basses cartes , De lage kaarten ; Un Basbordès , Babordois , M. Bakboord:
wacht, vr.
-- prix , Een loge prijs ; Basse naissance one extraction , Lage of Geringe Baschi , m. bij de Turken , Opperhoofd, o.
geboorte of afkomst , vr.; Le -- ern. Bascule , f. Wip , vr. , Zwengel , in ; Fai.
pire , Liet Romeinsche rijk ten tijde
re la —, Wippen. *—, JFipplank, vr.;
van deszelfs verval; fig. Laag, Ge.
van hier: Faire la —, (zeker spel,)
meen, Schandelijk ; Une acne basse,
Wippen. *—, hang (van oenen wind.Eene lage of getneene ziel. * — 3 m.
molen), m. * —; Boot met eene kaar,
waaarmede de visch ;e Parijs wordt
Benedenste , Onderste, o., Toet, m. ;
van hier : Le vin c st au —, .De wijn is
gebragt , vr.
bijna uit het vat ; 11 y a du haut et Bas-de.casse , m. bij drukk. , Onderkas , vr.
du -- dans son caractère , .Hij vervalt Bas-dessus , m. Lage bovenstem , yr.
van het eene uiterste tot het andere; Base , f. Voetstuk , o., Basis , yr. * --,
Grondslag, m. , Steunsel , o. , Steun,
op schepen : Les bas, De deden onder
liet verdek, o. meerv. *--, ado. Laag;
Grond, Bodem , M. * - , in de me eck. ,
Parler —, Zacht spreken; Chanter —,
Grondlijn , vr. *.— , Grondvlakte, vr.
* — , Grondbestanddeel, o. ; fig. GrondLaag zingen ; Monter — , Laag stemslag, Grond, m.
en en ; Le m alad.e esc — , Ile zieke is
laag , zeer zwak ; fig. Cet homme est Basel-le , f. geslacht van planten.
bien — , on (fam.) 11 est bien — percé , Baser, v. a. n. w., fig. Gronden , Bouwen.
Deze man is in slechte omstandigheden, Bas-fond , m, Lage land , o. of Grond, m.
Zijne hulpmiddelen zijn bijna uitge * — , zeees. , Ondiepte, vr.
put; Se jeter à — du Iit, Sauter à — du Besilaire, adj. in de ontleedk., als: Os- .,
lit, Plotseling uit het, bed springen
IPigbeen, o. ; Artère —, La —, zekers
En --, Naar beneden; Descendre en —,
slagader. *—, in de plantk., Uit eis
Naar beneden klimmen s komen; Tirer
Basis voortkomende.
,

-
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Basilic, m., Basiliscus , m.; Yeux de -,
.Basiliscusoogen , o. m. * -, zekere
plan t , B as ili cum 2 vr . *-,f. geslacht
van planten aan de Kaap. * -, zekere
vaste ster , zie CHbalezec.
Basilicaire, m. voorheen , Geestelijke ,

Bassement, adv. fig. Gemeen, Laag.
Basse•mer, zie Basse-eau.
Basser, V. a. als : - la chalne , De scha«
ring glad maken.
Basses , f. pl. Ondiepten , Blinde klippen,
vr. meerv.
Bassesse, f. Laagheid , Geineenlaeid , vr.;
- d'ame , de coeur, Laaghartigheid,
vr. * - , Geringheid (van stand , ge
vr. ; Rester dans la - -borte,nz.) 9
In den lagen staat blf j ven.
Basses-voiles , f. p1. Schooverzeil , o.
Basset, m. Dashond, Das, m.; fain. Man
met dassenbeenen , m. * -, zie Creuser
in de laatste beteek.
Basse- taille, f. Diepe tenor, m. *-, Die
deze stem zingt. * -, zeker half ver
-hevn
beeldwerk.
Basseterre, f. Kust onder den wind, yr.
Bassette , f. Bassetspel, o.; Joner à la
Bassetten.
Basse-tube, f. Klarinetbas, m.
Bassi-, m. zekere munt van Gomron

¶vel ke den paus of Genen bisschop bij
het bedienen der mis h: elp , m.
Basilicon , m. zekere zalf, Basilicurn,vr.
Basilique , f. weleer, Huis des koninks , o.
* -- , te Rome , zeker geheim geregtshof. * --, bij de christenen , Tempel , m. ,
Bedehuis , o., Kapel, Kerk, vr. * --,
naam var. sommige hoofdkerken. * -,
* -, in de ontleedk., Hoofdader aan
den voorarm, vr. *—, bij regtsgel.,
pl. Basiliques, Verzameling van Romeinsche wetten, ivelke op bevel van
Basilius en Leo in het Grieksch werden overgezet, vr.
Basin, m. Bombazijn, Bazijn, vr.
Basio-eerato- glosse, m. zekere tongspier.
Basioglosse, m. zie Hyoglosse.
Basio-pharyngien, m. zekere spier.
Basistan, m. plaats in Turkije, waar de
winkels zijn.
Bas-justicier, m. Leenheer , die het lage
rent had, m.
Bas-métier, m. Klein weefgetouw, dat men
op de kniën neemt , o.
Bas• moule , m. ec f. Iemand, die Benen
Franschman tot vader en eene Griekin
tot moeder heeft.
Basoche, f. eertijds , Geregt der Parijsche parlementsc/srijvers, o.
Bas- officier, m. weleer, zie Sous- officier.
Basque , f. Pand van een kleed, o.
Basque, m. fig. Cóurir on Aller comme
un -, Loopen als een windhond.
Bas-relief, m. Half verheven beeldwerk,
Basrelief, o.
Bassanello, m. zevensnarig speeltuig.
Basse , f. Bas, m. ; -- continue, Doorgaan
-debas,m.*B itaszinger , m.
Basse-contre, f. Diepe bas, m., Tegen grondstem , vr.
Basse -cour, f. Voorplaats, vr., Voor
-plein,o.
Basse-de-viola, f. Basviool, vr.
Basse•de-violon , f. zekere groote viool.
Basse-eau , f. Laag water , o.
Basse-étoffe, f. Mengsel v`.n lood en tin, o.
Basse-fosse, f. Onderaardsche kerker , m.
Basse-justice , f. Laag geregtshof, o.
Basse-lice , f. Tapijt van wol en zijde,
dat op een' horizontaal staanden stoel
wordt geweven , o. zie Lice.
Rasse- licier, m. Wever van zulke tapij ten , M. .
1
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Bassi.colica , m. zeker geneesmiddel van
honig en specerijen.
Bassisconde, zie galiscorne.
Bassicot , m. soort van kas , waarmede
men de lijen uit de leigroeven voert.
Rassier, m. Zandplaat (in Bene rivier), vr.
Bassile, f. zekere plant.
Bassin, m. Bekken, o., Bak, m., Schaal,
yr. , Groote schotel , m. ; - h laver les
mans, l aschbekken, Lampet , o. ; -- k
barbe , Scheerbekken , o. * - , Regen.
bak , Waterbak , Vergaderbak, a.,
Kom , vr. s-, Koperen of Ijzeren
plaat, waarop men de hoeden maakt,
vr. *-, Dok, o., Kom, vr. *- Plakte , Vallei , vr. , Dal , o. * --. , in de
ontleedkunde , Bekken , o. * -- als:
-- de chambre on de garderobe, Bekken in Benen nachtstoel, o.; van hier:
Aller au - , Stoelgang hebben ; — à
queue , Steekpan , vr. * - , Bekken , o.
of Schaal, vr. , ter inzameling van
liefdegaven; van hier : spr. w., zie
Cracher. * -, Schaal , vr.
Bassinage, m. Belasting op zout, enz., vr.
Bassine, f. Groot koperen bekken der
scheikundigen, enz., o. *-, Mout, waar ",
in de drukkers het. papier natten, o.
Bassiner , V. a. Met eene beddepan warmen. *--, r Betten, Stooven, Vochtige warme omslagen op iets leggen. *--,
bij tuinl. , Een weinig gieten. *-> bij
batik., Water op liet deeg gieten.
Bassinet, m. Pan (van een geweer), vr.;
Mettre de la poudre an -, Kruid op de
pan doen 9 van hier : .- de stireté, Yai.

BASS

BATA

lighei dsp *n. * -- , in áe ontleedk. , ook
— des reins , Nierbekken , o. * —, in de
plantk., Boterbloem, vr. * _, ,Blaker
eener kerkkroon, m. *_, weleer, soort
van stormhoed.
Bassirroire, f. Beddepan, vr. ; van hier:
— 1ng1aise, Tinnen water/lesch, vr.
Bassinot , m. zeker blaastuig , Hobobas ,
m. * -, kleine ruimte in een schip
ook Reposoir genoemd.
Bassiot, tn. zeker houten bakje der dis

Bataclati , m. fam. Boat , Hoop , m. , :BBn•.
de, vr.
Batadeur, m. op !zet verkeerbord , zekere
schijven ,welke dienen , om ontbloote
schijven te slaan.
Satadoir, m. Plank , tot het spoelen van
luijers , vr.
Bátage , in. weleer , Regt van de lastdi erolt, o.
Bataille , f. Slag , m. , Gevecht , o. , Veldslag , m.; Champ de'--, Slagveld , o. ;

-rileds.

fig. I1 a bien choisi son champ de - , Hi j
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Bassop , m. Rasson , vr. * -- , Bassonnist ,
Ilassonblazer, m.

Bassouin , m. zeker touw aan een vischnet.
planten,.
insecten.

I3assove , f. geslacht van
Bassos , m. geslacht van

Bastant, te, ad i. fain. en w. gebr., Toerei-

kcnd , Voldoende, Genoegzaam.
Cabriolet voor aan een
rijtuig, vr.
Baste, in. Basta (klaveren aas in het
lomber,en) , vr.
Baseer, V. n. veroud , enkel nog over in:
Baste pour sela, Baste, [let is genoeg,
Ik heb er genoeg van, Basta.
Basterne , f. zekere nagen, weleer in ge.
bruik.
astarêche , f.

Bastide , f. in het zuiden van Frankrijk,

Lusthuis, o.
Bastille , f. Bastille (kasteel met to.
reus), vr.
Bastingage , m. J'erschansing (op schepen) , vr.
Bastin gue , f. Schanskleed , Schansdek , e.
Bastinguer (s'), v. pr. Het schanskleed
spannen , Zich verschansen.
Bastion , m. -Bolwerk , Bastion , o.
in de ontleedk. , ± Ik deel , dat ter be.
scherming van iets anders dient, o.
Bastionné, ée, adj. Iet bastions ; Tour

bastionnée, zeker klein bolwerk van

steen, met bomvrije onderaardsche ge.
welven.
Bastir, V. a. (Eenels hoed) vilten.
Bastonnade , f. Stokslagen , m. meerv.
Bastriugue , m- fan. .Da•ispartij in Bene
kroeg , vr.
Bastude , f. zeker vischnet, lvaarmede men
in zoete meren vischt.
Bas-ventre , m. onderbuik s vr. zie Abdozen.
Bat , m. veroud. , Staart (van eenen
visch), m.
Bbt, m. Pakzadel , na. ; Cheval de —, Pakpaard , o.; fam. Vous ne savet pas oii is
— le blesse, Gij weet niet ? waar Item de

schoen wringt.

Bat-à-beurre, m. Kertspols, w.
Baïk•bourre > m. haarklopper, m.

heeft de gelegenheid goed gekozen ; Le
champ de -- lui est resté, Bij heeft het
veld behouden; Ordre de —, Slagorde,
vr. ; Ranger en ordre de — , In slagorde
stellen of scharen; Livrer —, Slag leveren ; Cheval de — , Strijdros , o. ; —
navale , Zeeslag , m. ; fig. Iets , waarop
men zich voornamelijk verlaat. * --,
bij schild. , Veldslag , m * ---, in groo.
te smederijen, zekere galerij.
Batailler , V. n. fig. fam. Zich weren , Zijn
best doen, Zich beijveren; ook: Twisten.
Batailleur, m. Twister, m.
Bataiilicre , f. Val van eengin molen , m.
Bataillon, m. Bataljon , o.
Baran, m. zekere boom.
Batanomes, f pl. zekere stoffen te Cairo.
Batara, m. geslacht van vogelen.
BAtard , de, adj. Onecht; Un enfant —,
Een onecht kind ; ook: Batard, m.
Bicarde , f. Basterd , m., Onecht kind , o.
AANM. Men zegt thans meestal : Enfaut naturel , Enfant né hors manage , Een
natuurlijk kind, Een kind buiten echt
geteeld. *—, van dieren en planten,
fan twee soorten afstammende , Bastaard. . . , Basterd. . . ; 51irabeiles bi.
tardes , Basterdmirabellen, vr. meer•v.;
Lévrier -- , Basterdwindhond, m. ;
Plantes batardes, Basterdplanten, vr.
meerv. *--, van onderscheidene andere dingen, als : Porte batarde , Bene
huisdeur , grooter dan eens gewone;
Lettre bátarde, zie Bátarde; Laitie batarde, Basterdwol , Slechte wol , yr.;
Pate b tarde, Middelsoort van deeg, vr.;
Pleurésie batarde, Tlalsch zijdewee, o.;
Marée bdtarde, Dood tij , o.; Pièce bA-

tarde , Ichtponder , m.; spr. w. , L'hiver
n'est point —, s'il ne vient tot, it vient
tard, De -witster blijft niet uit, hij

komt vroeg

of

laat.

Bátard, m. Kastaard , .Basterd, m.; -- de
dogue --, Basterddog , m• * —, scheepsw. ,
als: — de racage , Rak aan het marszeil of aan de bramraas , o.. *--, bij
vissch. , zekere roode worm, waarvan
men

zich

tot

lokaas bedient.

BATh
Batarde, f. Bastaardletter, vr. *--,
scheeps,v., Groot zeil op eens galei , o.
Batardeau , m. Dam , Keerdam , m. , Kade,
vr. t—, Beer, Steenen beer, m. *-,
op een schip, Verhooging van planken, vr.
Batardier, m. soort van zeef.
Batarefière , f. Enterij , Kweekerij.
B ,tardise, f Onwettige geboorte, vr.
Batate, f. zekere fijne aardappel, zie Pa•
tate.

1I
Bataule, f. Bamboestoter, vr.
Batavique , zie Larme.
Batayale , f. scheepsva , . , zekere leuning.
Bate, f. Houten degen van arlekijn, m.
Bate, f. Blinkend gedeelte van een degen
onder de plaat, o. *-, Zij--gevst
rand van een laorlogie of snuifdoos, ra.
*-, Tinnen plaat, vr.
Bateau, na. Groote boot of schuit , vr. ;
Pont de .bateaux, Schipbrug, vr.; -- dé1es!eur , Ligter , m. ; — de selles , Waterschuit, vr.; — i air, Luchtschuit,
vr. *-, in de plantk., soort van Eu•
patoire.
Batée, f. hoeveelheid aarde , welke men
te gelijk treedt.
Batelage , in. Poetsenmakerij , vr.
Batelée, f. Vracht of Lading eener schuit,
vr.
Batèlement , M. Pannen eener dakgoot,
vr. naeerv.
Bateler, v. n. Met eens schuit varen.
Batelet , m. Schuitje , Bootje , o.
Bateletir, m. Poetsenmaker, m.
Bateleuse, f. Poetsenmaakster , vr.
Batelier, m. Schuitevoerder , Schipper, m.
Batelière, f. Schuitevoerster, Schippersvrouw, vr.
Biter , V. a. (Een lastdier) zadelen.
Batbyergus, m. geslacht van zoogdieren.
Bati, ie, adj. fie. als: Bien -, IJelgemaakt;
Mal — , Mismaakt.
Bad, m. Zamenvoeging of'Verbinding (der
voornaamste stukken van eenig timmerw erk), vr. *-, bij kl-Jermak. , Rijg.
draad, m. *-, Raam van eene machine , waarop de raderen vervaardigd
worden , vr. en o.
Batiace, m. drinkvat bij de oude Perzen.
Balier, m. Pakzadelmaker , m.
fatifadage , m. plafond van klei en koehaar, o.
Batifolage , m. fam. Gestoei , o.
Batifoler, v. n. fam. Stoeijen , Mallen,
Ravotten.
Bhtiment , rn. Gebouw , o. *-- , (on: -- de
mer) , Schip , o. * --, in de zoutkeeten,
als: — de graduation, Gradeerwerk, o.
Batine , F. soort van zadel , Rijkussen , o.
Batiportes , na. p1. zeker schat in schepen,
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om het indringen van het. water in het
ruim voor te komen.
Batir, V. a. Bouwen , Timmeren , Opaig•
ten , Stichten ; --- en Pierres , en buis,,
etc., Van steen, hout , ene., b ul,en;
fig. Bouwen , ()prigten , t'estigen ,
Stichten. * -- , bij k;eermak., enz. , Rij.gen.
Batis, m. soort van rock. * _, zeker
boompje.
Bátisse , f. Metselwerk, o.
BAtisseur, m. fam. Liefhebber van bouwen, m.
Bitissoir, m. Ijzeren hoepel des .uipers, m.
Batiste, f. Batist, e.
Batiture, zie Battiture.
Batman, m. zeker gewigt in Turkije, enz.
Batol , m, vrucht van den Bonduc.
Batolite, f. geslacht van schelpen.
Baton , m. sok, Staf, Wandelstok , m. ;
fig. - de vieillesse , Steun des ouder doms, an * — , Stok , Knuppel , m. ; Coup
de -, Stokslag , m. ; fig. Sortir d'une
place le - blanc a la main, Bene plaats
arm verlaten ; Parler de q. ch. k batons
rompus, Bij horten en stouten van iets
spreken ; Tour de -, Tour du -, Bij
Buitenkansjes, o. meerv. *-,-valetjs,
Staf, m.; -- de commandement, Commandostaf, m.; -- pastoral, Ilerdersstaf, ris. ; -- de chantre, I'oorzangersstaf (in de R. K. kerken) , m. ; — de
Jacob, Hoogtenieter, m. *_--, Pijp
yr. ; - de cire d'Espagne , Pijp lak,
vr.; — de canelle, Pijp kaneel, vr.
* als : -- de perroquet, Papegaaisrek , o. ; (fig ) Huis , dat met verscheidene verdiepingen op iedere slechts ééne kamer heeft, o. * --, scheepsw. , als:
.- h mèche, Lontstok, m.; - à girouet•
te , Wi mpelseok , m. ; = de flamme a,
Wimpelstok , m. ; - de pavilion on de
flamme, vlaggestok, m.; -. de vadel on
de guipon, Breeuwstok , m. *-, in de
plantk. , als : - de Jacob , Gele asfodil, vr.; - blanc, Y'itte asfodil, vr.;
- de St. Jean, Oostersche persecaria, vr.
Báconnée , f. scheepsw. , als : — d'eau,
Pompsteek, M.
Bátonner, V. a. (Iemand) stokslagen ge.
ven. * - , bij koopl. , Doorhale's.
Bi tonner, m. Wipstokje , (zeker kinderspel ,) o. * -, zekere schelp.
Batonnier, M. Opperste der advokaten, m..
B«trachion , m. Ranonkel , m.
Batrachice , f. Dondersteen , m•
Batrachoïde , f. geslacht van visschel.
Batrachoa,yomach e, f. Kikvorschen. em
w eoizenstrijd , mt

12&

BATT

BA,Th

Batrachus , in. Gezwel op de tong (vooral
der kinderen), o.
Batraciens, m. pl. onderverdeeling
kere kruipende dieren.

van ze.

Battade , f. zie Areignol.
Battage , m. Derschen , o. * -, 17laken
( van wol ), o. * - Stampen (van
kruid), o.
Battant, m. Klepel, m. *-, Stijl (eener
deur of eens vensters), m. * - , i/leu.
gel (eener deur), m, , Halve deur (in
de lengte), vr. * - Klopper (aan
eene deur), m. * -, Klink (eener
deur), vr. * -, lanslag (van een'
passementwerker), m. *-, bij mole.
naars , Roernagel , m. * -- , in de nat.
]bist., Helft eener schelp, vr. * —,
scheepsw. , als : -- du pavilion, Wapperende gedeelte der vlag , o.
Battant, te , adj. als : Métier —, Wevers.
stoel , waarop men werkt , m.; Porte
battante , Deur,welke van zelve toegaat,
vr. * -, adv. als : Tout battant nuf,
Splinternieuw, Speldernieuw p Spikspeldernieuw.

Battaré , f. geslacht van planten.
Batte , f. in het algemeen : Werktuig , van
hetwelk men zich bedient , om iets te
slaan of glad te maken, o.; van hier:
Straatstamper , m. , Tuinstamper , m. ,
Roerstok, m., Linnenbeuker, Linnenklopper, Garenklopper, m.; - à beurre, Kernpols, m.; - it boeuf, i7leeschklopper , m. * -, Zadelhout , o. * -,
Plak (van arleki jn) , vr.
Battée, f. Partij geklopt papier, vr.
Batte-lessive, f. in de nat. hist. , zie Lavandière.
Battellement, zie Batèlement.
Batteman, zie Batman.
Battemare , zie Batte-lessive.
Battement, m. Slaan, o., Klopping, yr.;
- de mains , Handgeklap , o. ; — des
ailes, Klapwieken, o.; - de coeur ,
Hartklopping , vr. * —, Lijst aan
den eenen vleugel eener dubbele deur,
welke over den anderen slaat en dus
de opening bedekt, vr. * - , Dubbele tremblane bij den overgang van
de eene noot tot de andere, vr. * --,
zekere beweging in het dansen met
den eenen vort, terwijl de andere op
den grond, rust. * - , in een horologie, Slagen, welke door de spiraalveder aan de onrust worden medegedeeld,

opdat zij hunne slingeringen kunnen

voortzetten.
Batte.queue , zie Battemare.
Batterand, m. Ijzeren hamer, om

te verbrijzelen, ra.

steepen

Batterie , f. Klopperij , Kloppartij vr.
* - , Batterij , vr. ; Dresser une -- ,
Eene batterij oprigten; fig. Dresserune
—Cu des batteries, Préparer on Disposer
des batteries, Maatregelen nemen , Middelen beramen ; t- banger de - , Bndere
maatregelen nemen, .Eindere middelen
.beramen ; Démonter les batteries de q. q.,
Iemands maatregelen verijdelen. *--,
Schietschans , Batterij , vr. * -, als:
- de cuisine , Keukengereedschap , 0.;
ook: Koperen keukengereedschap , o.
*-, Pan (aan een geweer,enz.,waar.
tegen de vuursteen slaat, en die de
kruit/pan dekt), vr. * -, Bodem van
eene zeef, m. * -, Stampen of Slaan
(van hamers in Benen papiermolen,
kruidmolen , enz.) , o• * -, Walken
(der hoeden ), o. ; ook : Valkerij, Plaats,
waar men walkt , vr. * -, Hamer (in
de geelkoper•fabrijken) , m. * -- , bij
de indigokokers, Roervat, o. *-., Trom.
melen , o. , Trommelslag , m. wijze
van slaan, vr. * -, zekerewijze van
guitaarspelen, waarbij men de snaren
slaat. * -, in de nat uurk. , .als: - électrique , Electrieke batterij , vr.
Batteur , m. Degene die slaat , Klopper,
m. ; van hier : - de pavé , Straatsli lper , m ; -- d'estrade , Strooper , m. ;
- en grange`, Dorscher, m.; - de. plitre, Pleisterslager, m.; -- d'étaiu.,
Tinslager; - d'or, Goudpletter, m.; - de
soute , (bij de apothek. ,) Stamper , m.
* _, bij jag. , pl. Batteurs , Degenen , welke , met stokken de struiken slaande,
het wild opjagen.
Batteur-d'ailes, m. bij zeel., vogel, dien
men op zee ontmoet.
Batteur-de•faux , m. zekere vogel.
Battin , m. Spaansche bits , vr.
Battitures , f. pl. van metalen , Hamer.
slag, 0.
Battogues , f. p1. straf bij de Russen, zijnde een slaan met roeden op den rug.
Battoir, m. Slagel, m., Slef,, vr. s Klop.
per , Scamper, m. * - , Palet (om te
kaatsen), vr.
Battoire, f. Karn , Kern, vr.
Batcologie , f Lfdele wordenpraal , vr.
Bactorée , f. Kantoor der hanzesteden , o.
Battre , V. a. Slaan , Kloppen , Stooten ,
Stampen ; - k coups de pied , Schop.
pen ; - one ville en ruine , Eene stad
in den grond schieten ; fig. -• un horn.
me en ruine, Iemand uit het veld slaan,
Hem den mond stoepen; _ une opinioa
en ruine, Een gevoelen doen verdwijnen; - on systetue en ruine , Een stelse l omver werpen i -- en brèche, Bres
,

,

schieten ; -- par camarades, 01 het geschut, waarmede men bres schiet, te
gelijk afvuren ; -- en rouage , Eene bat•
terij van ter zijde beschieten; — de
bricole, Met eenera weerstuit schie
ten; — en écharpe , Met een' hoek van
twintig graden of minder schieten;
— is pot dre, Het kruid vast stampen,
om een kanon te beproeven ; — un callJou , le briquet , Kedsen , guur slaan;
— da b1é , Dorschen ; — le fer , Het
ijzer smeden ; fig. — le fer quand it est
chaud, Het ijzer smeden , terwijl het
heet is; — la. terre , De aardeplat slaan,
plakken ; van hier : La pluie bat !a terre, De regen maakt den grond effen;
-- la caisse, 3e tambour, Op de trommel
slaan , De trommel roeren; — la diane,
zie Diane; — aux champs, Net de trom.
mel aankondigen , dat men marcheren
moet; -- un ban , Iets aftrommelen ,
Rondtrommelen; Tamb-?ur bactanc, Met
slaande trom; fig. Mener q. q, tambour
battant, Iemand trotsch behandelen ;
ook : Iemand zonder tegenspraak doen
gehoorzamen ; -- un pays, etc. Een land,
enz. doorloopen , om er vijanden , enz.
te zoeken ; fig. — Ie pavé , .S traatsl i jpen , Ronddrentelen ; — la campagne
L'an zijn onderwerp afwijken; ook:
Ontwijken, Ontduiken (bij een geschil,
enz.); ook : ('an een' zieke) , Ijlen.
* — , Slaan , Geeselen , Tegen ... aanslaan , Tegen ... klotsen. * -- , Slaan,
Roeren , Klutsen; — des oeuFs, Eijeren klutsen. * —, van muntspeciën ,
Slaan. • —, in het kaartsp. , Doorstooten , Doorschudden. * —, in het dam.
men , enz. Slaan. * — , in alle spelen,
Dele partijen van ... winnen, Beet krijgen. * — , in de toonk , als : — la mesure , De maat slaan. * — , in de rijsch. ,
als: — la poussière ou la poudre , Trippelen, Trappelen. * — (se) , v. pr, Pech ten , Elkander slaan of kloppen ; Se —
h 1'èpée, Met degens vechten ; Se — contre q. q., Met iemand vechten; Se -- en
retraite, Met den degen in de vuist
,wijken; Sc faire —, Zich laten slaan;
Se — les fl ncs, (van oenen leeuw, enz.)
Zijne zijden met den staart slaan; fig.
,

Se — les flancs pour faire q. ch., Op de

nagels bi i ten , om iets te doen , Zich
verheefsche moeite geven , ons iets voort
te brengen, waartoe men geene geschikt
heeft, °—, v. n. Slaan, Kloppen,-heid
Klappen ; -- des màins , In de handen
klappen; -- de Valle , (van oenen vo el) , Slechts édnen vleargel bewegen ;
; — froid à q. q. , Iemaed koel
zie

mile
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bejegenen ; -- en retraite ,

ijken ; flgï

!'

De wereld verlaten , Stil gaan leven;
Le for du cheval bat, Het hoefijzer
hangt los; — en grange , Dorschen.
Batas , ue, adj. Geslagen ; fig. J'ai les
oreilles battues et rebattues de certe nou
Ik heb dit nieuws zoo dikwijls-vel,
hoorera verhalen, dat mij er de ooren
van tuiten ; Avoir les yeux battas, !Viet
goed zien , hetzij ten gevolge van engesteldheid of anderzins ; Chemin —.,
Gebaande of Begane weg, M. ; fig. Suivre
les routes battees , Den groeten hoop
volgen, Met den grooter, hoop mede doen.
Battude, zie Bastude.
Battue, f. I lopjagt, vr., Slaan der stro=leen , om het wild es uit te jagen, o.
* --, Gat, dat de visch in den modder
maakt, om er den winter in door te
brengen , o. * --, Het slaan der popjes
van de zijdewormen in warm water,
om de gom los te maken.
Batture f. Verges/ding met honig, lijm
en azijn, vr. *—, zeker bijtmiddel
der vergulders , uit was , lijnolie en

terpentijn bes taande.
Battures, f. pi. Ondiepten, Zandplaten ,

vr. meere.

Batz , Barzen , m. zeker munt, Batzen , m.
Bau , m. Lij visschors, zie Bol. * - Verdekbalk , m. ; Lèvres de baux, zie Baup ,

gnieres.
Baubi, m. zekere jagthond.
Bauche , zie Bauge.
Baud , m. zekere windhond voor de hertenjagt.

Baudau , m. zeker touw aan een vice/anti.
Baudes , f. pl. Zinksteenen aan een tonijnnet, m. meere.
Bauder, m. Kleine ezel, m ; fig. Ezel, m.
Baudir, V. a. (De honden) mot de stem en
den horen aanhitsen.
Baudissérite , f. soort van magnesia.
Baudose, f. weleer, zeker snaarspee,ltuig.
Baudrier, na. Draagband , Bandelier , :n

C _, soort van wier.

Baudroie, f. zekere visch.
Baudruche, f. Goudvlies, o.
Bauère , f. zeker boompje.
Bauffe, f. Touw met koordjes, waaraan
vàschhaken zijn, o.
Bauge, f. Modderkuil, waarin een wild
zwijn zich wentelt, m., Leger, o. * r-,
Bauche , zie Torchis.
Bauhine, f. geslacht van planten.
Baume, and zie Menthe. *—, Balsem, gym.;
fig. Balsem , m. ; lam.. Cola Heure comme —, Dat ruikt lekker; fig. Dat ziet

er heerlijk uit , Dat belooft yeei aan

-pnam.
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Bautnier, m. Balsefnboom, m.
33auque, f. soort van zostera.
I3auquières, f. pl. scheepsw., Balkwegers,

m. meerv.

Bauquin , m. bij glasblaz. , Mondstuk der
blaaspijp , o.
33aurd- mannetjes, m. zekere aap , Baard
-manetj,o.
Bavang, m. zekere boom.
Bavard, m. fam. Babbelaar, Snapper, m.
Javardage, m. fam. Gebabbel , Gesnap,
o. * -, Gewawel , o.
Bavarde,f.fam. Babb elaarster, Snapster, vr.
Bavarcler, V. n. fam. Babbelen, Snappen ,
JYawelen.
Bavarderie, f. fam. Babbelzucht , vr. * •-,
Gewawel , 0.
)3avaroise, f. drank van thee en stroop yan
capillaire=
:(;ave, f. Speeksel, o., Zeever, Slijm, vr.
*-, Schuin, o. *-, Slijm (der slak
-ken),o.
Bauer, V. n. Zeeveren , Kwijlen.
Bavère, f. zeker boompje.
i3avette , f K'wi j idoek , Slabbedoek , on.,
Slabbe , vr. , .Slabbetje , o. ; fig. fam.
Vos éíes encore it la —, Vous n'étes
-encore qu'k la —, Gij zijt nog te
.jong, om over dergelijke dingen te spre.
ken. * --, Morsdoek, m. * - Looden
plaat, vr. of band, M.
Baveuse, f. Slijmvisch , m.
1`3aveux , euse , adj. Zee verend , Kwijlend.
* - , in de keuken , als : Une .omelette
baveuse , Een weetje pannekoek , m.
Bavière, f. zeker stuk der oude wapen
-rusting.
Bavocher , V. n. Slecht afteekenen of af.
drukken.
Bavochure, f. Slechte teekening of plaat,
vr . *!- , Misdruk , m. , Poets , vr.
Bavois, m. tabel , waarop de belastingen , enz. naar den koers der gangbare
muntspeciën versneld waren.
Bavolec, m. zeker kapsel van boeren.
meisjes.
Bavocer, zie :Bavois.
Bavure, f. Spoor van de zamenvoeging
eens vormt, o.
Baxana, m. zekere boom.
Bayad, m. geslacht van visschen.
Bayade, f. Zomergarst , vr.
Bayadëres, f. pl. in Indië, zekere danseressen.
Bayart , m. Draagboom , m.
Bayatte, f. zekere visch.
Bayer , v. n. fain. Gapen ; fig. fam. -- aux
corneilles , Staan te gapers ; - après,
Streven naar , Hun/ieren naar.

Bayette, zie Baette.

BEAU`Bayeur,, m. fam. Gaper, m.
Bayeuse , f. fam. Gaapster , vr.
Bayonnette , zie Baïonnette.
Bayoque, zie Baïoque.
[3azae , m. zeker fijn katoen.
Bazar , m. zeker dier.

Bazar, m. in het Oosten, Markt, vr.,
Bazar , m.
Bazar aco , m. zekere geringe munt.
Bazat, m. zeker Leidsch katoen.
Bazzo , zie Batz.
Bdella, f. Bloedzuiger, m. *-, Bdelliumboom , m.
Bdelle , . geslacht van dieren.
Bdellium , m. zekere gom , Bdellium.
Béant, te, adj. Open, Gapend, Wijd.
Bearfieh, m. zeker dier in (Voorwegen.
Béat, m. iron., Schijnheilige, m.
Béate, f iron. Schijnheilige, vr., Fijn
zusje, o.
Béatification, f. Heiligverklaring, Zalig.
spreking, vr. * -- , in de natuurk. ,
Beatificatie , vr.
Béadifier, V. a. goor gelukzalig verklaren.
Béatifique, acij enkel in : Vision --, Za•
ligmakend aanschouwen , o.
Béatilles, f. pl. Fijn gehakt vleesel in
taarten; enz , o. * -, allerlei klein
goed, hetwelk de nonnen vervaardigen,
Kloosterwerk, o.
Béatitude,f. Gelukzaligheid, Zaligheid, vr.
Beau, (Bel,) lie, adj. Schoon , Fraai , Be.
gallig , Mooi; iron. Vous voila... garcon ! , Dát hebt gij mooi gemaakt!; Voilà
de beaux discours, Dat is wat moois;
fam. Uil - maim , Un beau jour , Onveron
, wachts. *-- , als : I1 fait - temps
I1 fait —, Het is mooi weir; fig. fam.
I1 feta - (temps) quand je ferai telle chose, Het zal lang duren , eer dat ik
zoo iets weer doe ; Earn. De plus belle,
adv. !'an voren aan , Op nieuw , Met
vernieuwde kracht ; En -, adv,. Fraai,
T7oordeelig, In een voordeelig licht,
Uit een voordeelig oogpunt; fam. L'échapper belle , La maugaer belle , Ter
naaviwer nood ontkomen ; La dunner bel.
le, Eenera schrik op het lijf jagen; ook:
Beliegen ; Avoir les armes belles, Goed
met de klingweten om te gaan ; spr. w.
A — joueur beau retour, Die kaatsen
wil, moet bal verwachten ; fig. Donner - jeu h q. q. , Iemand gewonnen
spel geven; ook : Hem gelegenheid ge ven, *-, adv. Schoon ; 11 fair - mar.
cher, Slet is goed om te gaan; Avoir -,

(gevolgd van eene onbep, wijs), jlergeefsche moeite doen; Avoir - par.
Ier , Te vergeefsch praten ; J'ai -- vous

chercher, je ne nous trouve pas, Ik mag

RECD

BEAU
u zoeken, zoo veel ik wil, ik vind it
niet; fam. Bien et --, Bel et --, Ge heel, ongedwongen; —, ou : Tout —
interj. Zacht vat! , Stil ! * -- , m. Schoone, Schoon, o.; — idéal, Ideale schoon,
o., Hoogste trap der' schoonheid, rn.
* _ , van eenes man , als : Faire le —,
Den bevallige uithangen.
Beau -chasseur, m. zekere jagthond.
Beaucoup , adv. (de), Veel; II s'en faut -ga'il soit aussi gland que son frère , Hij
is op verre of lang na zoo groot niet,
als zijn broeder ; 11 s'en faut de — que
nous ayons tapt de fruits que l'année dernière , JJ'ij hebben op verre na zoo veel
vruchten niet, als verleden jaar.
Beaucrier, m. zekere druif.
Beau-flu, m. Stiefzoon, M. *—, Schoon
-zon,Behuwdi.
Beaufortie, f. zeker boompje.
Beau-frère , m. Schoonbroeder , Behuwdbroeder , Zwager , m.
Beauharnoise , f. zeker boompje , Bloedkruid, o.
Beaumaris, m. soort van Squale.
Beaumarquet, m. soort van dlpischen vogel.
Beau-partir , m. als : -- de la main , Ei genschap van een paard, dat goed van
de hand gaat , vr.
Beau -père, m.stiefvader, m. *—, Schoon -

vader , Behuwdvader , m.
Beau -pré, in. Boegspriet, m.
Beau- revoir, m. Het gemakkelijk zien van
het spoor des wilds, o. * --, Sterk jagen van den windhond, wanneer hij
het wild op het spoor komt , o.
Beau-semblant, m. Veinzerij , vr. , Veinzen, o.
Beauté , f. Schoonheid, Fraaiheid, Be.
valligheid , vr.; fam. Pour Ia — du fait,
Om de bijzonderheid van het geval.
*—, Scho.one, Schoonheid, vr.
Beauuture , f scheepsw. , als : - de temps,
Waarschijisltjkheld om lang schoon weer
te houden, yr.
Beauveau, m. zekere bewegelijke winkel
overbrengen van eenen-haktoe
hoek , Zwei , vr.
Beauvotte, f. zie Cliarangon the blé et Alucite des grains.
Beauvrier, in. zekere druif.
Bebé , m. zekere visch.
Beby, m. zeker katoen van 4leppo.
B.c, m. Nei , vr., Bek , m. , Sneb , vr.;

fig. fan. Avoir — et ongles, Haar op de
tanden hebben ; Avoir bon -- , Niet op
den mond gevallen zijn, Goed gebekt
zijn ; Avoir le -- af ► é , Efne gladde
tong hebben , Een goed mondwerk heb
Tenir q. q. le — dans l'eau , ,r1Iet-ben,;
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ijdele beloften paaijen; Pester la plume

par Ie a q. q., Iemand bedriegen, Ie`+
mand den voet ligren; Faire le — a q. q.
Iemand zijn lesje goed leeren , Hem
ingeven , wat hij zeggen moet; Causer
—a—, Onder vier oogera spreken. *_,
Tuit, Pijp, vr.,. Bek, m. *—, land•
teng bij de zamenvloeijing van twee rivieren, vr. u`--, .Bek,, m. of Punt, vr.
eener pen.
Bec•à-cuiller, m. Lepelgans, vr., Lepe.,
Jaar, m.
Bec-alongé , m. zekere visch.
Bécade, zie beceade.
Bec.à- spatule, zie Bec•à wider.
Béeard , m. soo rt van vogel.
Bécarde, f. zekere vogel, soort van ek-

ster.
Bécare , m. Beduur , m.
Bécart, zie Beccard.
Bécasse, f. Snip , Sne' , vr. * .—, Man.,
demakershaak , m. *--, Weegschaal tot
het wegen van ijzererts , vr.
Bécasseau , m jonge snip , vr. *—, Wa-

tersnip , vr.
Becassine , f. Poelsnip , vr. * —, als :
de mer, naam van verscheidene oevervogels.
Beccabunga , m. soort van eerepri fs.
Beccade, f. veroud. , Pikken der vogels, o.
Beccart, in soort van zalm. *—, Kuiter
van den zalm , m.
Bec-troche, in. Kreefevogel, Kreefteter, m.
Bec- croisé, m. geslacht van vogelen.
Bec-d'Ane, m. Schietbeitel, m. *—, Snij.

bank, vr.
Sec-de.cane , m. Tangetje om kogels uit

loonden te halen , o.
Sec-de•conon, m, werktuig der schrijn,werkers , Krom beiteltje , o.
Bec-de-cigogne, na. plant , Ooijevaars-

bek , ns.
Bec.decire, m. zekere vogel.
Bec•de.corbin, in. Kromme trekker, nijper , in. of tang , vr. zie ook Corbin.

* --, Houten haak aan een' hoedenma•
kers tivolbooZ , m. * — , op schepen,
Naadhaa „je • o.
Berde -come, m. zekere vogel.
Bec-de.cuiller, m. Beenachtig uitstek achter in de gehoorkas , o.
Bec-de•cygne , m. bij heelmeent- , i nstru-

ment , om eene wonde te verwijden.

Bee-die-grue , m. plant , O oijevaarsbek ,
m,

* _ , Kromme trektang , om been.

splinters uit wonden te halen, yr.
Bec.de.hache , m. zekere vogel.
Bec-de•héron , m. zekere plant , Reigers-.

bek , m.

Bec•de•lézard, m. Kogeltrekker, ns.
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Bec•de•1ièvte, m. Hazemond (vane een'
menech) , we

Bée, m. zie Abée.
Bée, adj. f. enkel in; Gueale ---, als': A
gueule —, Geheel open , Wijd open ;
inzonderh. van vaten , welken den ho-

Bec-de-perroquet, m. zekere tang , Pape.
gaaisbek, m. *—, zekere schelp.
Bec-de-pigeon, m. zekere plant.
Bec-en•ciseaux, zie Coupeur d'eau.
Bee en-poinron, m. familie van vogelen.
Béeharn, m. veroud. , zie Flarnant.
Beefigue, m. zekere vogel , T7ijgeneter ' M.
.Bec-fins, m. pl. familie van vogelen.
Béche, f. Schop, Spade, vr. * —, zie
Coupe-bourgeon.
Bêcher , v. a. Spaden , Omspitten.
Becher, m. soort van kamzeel.
Béchique, adj. Dat goed voor de borst is.
* —. , m. Borstmiddel , o.
Bechlee, m. zekere Turksche munt.
Béchot , m. zie Bécasseau et Bécassine.
Béchotter, V. a. Even of Losjes omspitten.
Bec•jaune, m. ,jonge vogel, (die nog niet
paren kan,) m ; fig. Leerling, die gezel wordt, of Gezel, die meester wordt;
van hier; farn. Payer p , ur son —, Faire
payer son --, Eenen maaltijd aan zijne nieuwe makkers geven ; en in ver
figuur: Monteer Is q. q. son —, Ie-der
doen zien , dat hij nog niet veel-mand
vweet.

Beckée, f. geslacht van planten.
Beckmanne , f. geslacht van planten.
Bec-nare, zie Attelabe.
13éconeuille, f. zekere braakwortel.
Bec•ouvert , zie Anastome.
Becquée , f. Eten , dat de z'ogel in den
bek neemt , o. ; Porter ou Donner la
— It ses petits , Aan de jongen te eten
geven.
Becqueter , v. a. Pikken aan. * — (se) ,
V. pr. van vogelen , rechten ; ook : Trekkebekken.

Becquillon , M. IVeb van jonge roofgogels, vr.
Bec -rond , m. zie Bouvreuil et Gros-hec.
B4cuant, na. in de leigroeven, Schuine
ader, vr.
Béculs , m. pl. Stutten onder de stellingen
der leigravers , m. meere.
Bécnne , f. Zeesnoek , m.
Bedaine, f. iron. Dikke buik , m., Pens, vr.
Bedeau , to. in Roomsche kerken , Kerkendienaar , m. * — , aan eene hoogesch. ,
Pedel , m. * — , naam van verscheidene

insecten.
Bédégar , zie Bedeguar.
Bedeguar, m. Wepeldorenknop , in.
Bédelin, m. zeker katoen.
Redon, m. fig. fam.,Dikzak, m.
Bédouin, m. Beduin, M.
Bédousi , m. zeker boompje.

dens ingeslagen is.

Beebock , Beekbok , m. aan de kaap , ze -

ker dier.
Béelzébuth, m. zekere aap.
Béemerle, m. zeker vogeltje.
Béetiel , m. zekere hoorn.
Béor, zie Bayer.
Béeshi , ni. soort van bamboes.
B e-fa-si , m. Si , vr.
Beffroi, m. Wachttoren met eene klok ,
m. *—, Deze klok zelve, Stormklok ,
4larmklok, vr. * — , Timmerwerk , o.
waaraan Bene_ klok hangt. *— , Houtwerk , dat de molensteenen bevat en
ondersteunt, o. *—, zekere vogel.
Béeaiement, m, Stamelen , Stotteren , o.
Bégards , m. pl. zekere dweepers , welke
beweerden, dat de mensch reeds in dit
leven geheel onzondig kan worden.

Bégayer, V. n. et a. Stamelen, Stotteren;

fig. Stamelen, Uitstamelen.
Begghar<as , ze Bégards.
Begguards , zie Bégards.
Begg'ier-bey , zie Béglier-bey.
Bégler-bey, zie Béglier bey.
Béglier-bey, m. Oud rkoning, Gouverneur
(bij de Turken) , m.
Bégone, f. Wilde zuring, vr.
Bgue, adj. Stotterend , Stamelend. *-^
m. Stamelaar , Stotterbaard. m.
Béguettes , f. pl. Kleine tang der sloten makers, yr.
Bég ueu'e, F. fam. Ingebeelde zottin, Malloot, vr.; van hier : Faire la - -, De
zedige uithangen. * --, adj. bij VOLTAIRE,

Zedig.

Béueulerie, f Gemaakte zedigheid.
Béguil , m zekere vrucht.
Bégtuin , in. Klapmuts , vr.
Béginage, m.. Bagijnenklooster , e.
Béguine, f. Begijn, vr.; fig. fam. Fijn

zusje , 0.
Béguins , zie Bégards.
Begnrn , F. eeretitel der Indostansche prin-

sessen .
Begune , f. zekere vistb.
Béhémoth, m. in den bijb., Behemot, M.
Belien , ni. naam v,..n twee verschillende
wortels; -- rouge, Roode valeriaan,
vr. ; -- Witte benen , vr.
Behrée , m. een roofvogel.
Beid el ossar, Beidelsar , m, zekere plant.
Beige, f. Sergie van ongeverwde wol, vr.
*--, adj. in : Laine --, Ongeverwde
'wol, vr.

Beignet, m. pannekoek, ns.; Faire de.

BEIh.
beignets , Pannekoek bakken ; — de
pommes, dppelpannekoek, m.
Beiram, zie Bairam.
Béjar , m. geslacht van planten.
Béjarie, f. zie Béjar.
Béjaune, m. Jonge onafgerigte valk, m.;
fig. fam. Jonge lafbek , Melkmuil , m.
*—, fam. Domheid , Zotheid, Ezelachtighei:l , vr. ; Montrer a q. q. son —,
zie Bec•jaune.
Bejugo , m. zekere plant ; eerre soort hier van heet : — grimpant.
Bel, adj. ni. zie Beau.
Bela-aye, m. zekere boom.
Baladamboc , m. zeker kruid.
Belahe, zie Bela•a;•e.
Belame, m. zekere vistb.
Be&amie, f. veroud. , soort van mantel.
Bélandre, m. Ziekenwagen, m.
Belandre , m. Bij Lander , Damlooper , ass.
l3êlant, te, adj. in : spr. w. Mouton —, et
boeuf saignant, Het schapenvleesch en
het rundvleesch moeten niet al te gaar
ry
zijn.
Belante, zie Belandre.
Bélasses , f. pl. Vlotten op den Ntj1,vr.mrv.
Belchitte, f. zekere Spaansche i vo .
Béledin , m. zeker Levantsch gesponnen
katoen.
Béledines, f. pl. soort van zijde.
Bélée , f. Touw met vischhaken bezet , o.,
Zetlijn, vr.
B élelacs , m. pl, soort van taf.
Bêlement , m. Blaten , o.
Bélemnite , f. zekere schelp.
Bèler, V. n. Blaten.
Bel-esprit, m. Fraai vernuft, o.
Belette, f. Wezeltje, o.
Belfroid , zie Beffroi.
Bélier, m. Ram, m. *-- , in de sterrek.,
Ram, m. * —, bij de ouden, Ram,
Stormram, m.
Bélière, f. Klepelring, m. *—, Ring,
m., Ringetje, o.

Belinum , m. Tuinselderij , vr.
Belitre, m. voorheen, Bedelmonnik, m.;
fig. fam. Doeniet , Luiaard , m.
Belladone , f. Nachtschade , o.
Bellagines, f. pl. Verzameling der Gothische wetten , vr.
Bella-modagam , m. zekere boom.
Bellardie, f. geslacht van planten. * -^,
zie Tontane.
Bellaire , adj. w. gebr. Gemaakt schoon.
Belle, f. fam. Schoone, vr. *—, Ge.
liefde, vr.
Belie , f. zie Ecobelle. * — , Stand van
eene presenning of van een zeel , m.
Belle-dame , f. Nachtschade , vr. ; -- des
Ita!iens, Reosbloemige amarillis, vr.
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Belle-de-jour , f. soort van lelie , Dag•

schoon, vr.
lelle•de.nuit, f. bloem, Nachtschoor, vr.
Belle-de-Vitry, f. zekere perzik.
Belle-d'un.jour. , f. in eenige cantons:
Héanérocale" et Aspbodele.
Belle-fille, f. Stiefdochter, vr. *—, Schoon dochter , Behuwddochter , vr.
Bellement, adv. fam. Zacht, Zoetjes.
Belle-mère , f. Stiefmoeder , vr. *—,,
Schoonmoeder, Behuwdmoeder, vr.
Bellendène , f. geslacht van planten.
Belle-pucelle, f. Boterbloem , vr.
Bellèque, f. zie Foulque.
Belleregi, zie Belleris.
Belleris, m. soort van Mirobolan.
Bellérophe , sn. geslacht van schelpen.
Bellevalie, f. geslacht van planten.
Belle-soeur, f. Stiefzuster, vr. t.—,

Schoonzuster, Behuwdzuster, vr.
Bellicant, m. zie Trigle gurnau.
Bellicule, m. Zeenavel, m.
Bellie , f. eene plant.
Belligérant , te adj. Krijgvoerend, Oorlo•
gend . AANM . Het komt zelden m. voor.
Belliqueux, use, adj. Strájdhaftig , Oor

-logzuchti.
Bellissime, adj. in een' boert, st., Zeer schoon.
Bellissime, f. zekere schoone peer en tulp.
Bellon, m. Groote perskuip, vr. *—, ge
planten. * _ , zekere ziek -slachtvn
soort van metaalkolijk.
-te,
Bellonaire , m. Priester van Bellona , us.
Bellot , te, adj. fam. w. gebr. , en enkel
van kleine kinderen, Lief.
Bellouga, Belluge, m. zie Grand esturgeon.
Belau, m. soort van stortkar.
Bélo, m. zekere boom, Paalboom, m.
Beloère, m. zekere boom.
Bélomancie, f. Pijlenwigchelarij , vr.
Bélone , f. zekere vistb; — tacheté , ze -

kere visch in Sina.
Bélostome, m. geslacht van insecten.
Bel•outil, m. Speerhaak der goudsmeden, o.
Belouze, f. Stuk tin op de draaibank, o.
Béluga , m. zeker dier.
Belutta amel podi , m. zeker heestertje.
Belutta aréli m. zeker gewas.
Belutta kanelli, m. zekere boom.
Belutta modela tnucu , m. zeker gewas.
Belutta onnapu , m. soort van balsamine.
Belutta tsjanipacam , m. I.Izerhoutboonn, m.
Belutta tsjorivalli , m. zeker gewas.
Belvéder, m. Plaats , i'an welke men een
schoon ui tzigt heeft, vr. * —. Belvidère , o.

Belvédère , f. zekere plant.
Beivisie , f. geslacht van varenkruiden.
Belyte, m. geslacht van insecten.
Belzèbuth, zie Béelzébuth.
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Belzof, f. zekere boom.
Bembécides , f. pl. familie van insecten.
Bembex, f. geslacht van insecten, soort

Bénéficier•, V. a. Meer of Minder moeite

van wespen.
Bembidion , m. geslacht van insecten.
Betnbine , f. zie `fable isïaque.
B,enrbrice , m. zeker boompje.
Bémol , m. Bemol , m, * — , adj. Ilemol.
frmoliser, V. a. Van eenen benzol voorzien.
Ben , m. zekere boom.
Benafouli , f. soort van rijst.
Bénarde, f. ook: Serrure —, Slot, dat

van beide zijden opengaat , o.
Bénaris, zie Ortolan.
Bér;astre, m. soort van vischweer.
Benatage , m. Maken van zoutmanden , o.
23enate ,
Teenen zoutmand, vr.
Mand vol , yr.
Benatier, m. Zoutmandenmaker, vs.
Benaton., m. zie l;enate.
Bsna, ut, m. Tobbe met ijzeren hoepels en
twee handvatten , vr.

Eendata, m. zekere dans bij de Arabieren.
Bendidies , f. pl. Feesten ter eere von
Bénédicité , m. Gebed voor het eten , o.
Benédicte, m. zeker geneesmiddel.
Bénédictin, m. Benedictijner monnik, M.
Bénéd^ctine, f. Benedictijner non , vr.
Bénédiction, f. Zegen , m. ; -- nuptiale
. Huwelijkszegen , m. , Inzegening des
huwelijks , vr. * -- , Zegening , Inzegening , vr. ; Etre en --- , In zegening
zijn ; Maison de — , [luis , waarin men
een vroom leven leidt, o,
Bénédictionnaire , m. Kerkboek , dat de

formulieren der inzegening bevat, o.

Bénéfice, m. Voordeel, Nut, .o., Winst,
vr.; van hier: — d'aunage , Overmaat,
Toegift, ver. *--, Regatsweldaad, Vrijheist., vr. ; — dage, Ontslag van voog.
dij , o.; -- d'.inventaire, Beneficie van
inventaris, vr. * -- , Kerkelijk ambt ,
o. ; fig. fam. 11 faut prendre le — avec
les charges, 1l'1en moet de lasten met de
voordeelen dragen. * —, bij g_.eneesk. ,

als : -- de nature , Natuurlijke ontlasting , vr. ; — de bas-ventre , Natuur
stoelgang , m.
-lijke
Bénéficence, f. veroud. zie Bienfaisance.
Bénéficiaire, adj. in : Héritier —, of: *-- q

us. Erfgenaam onder beneficie van inventaris, ns.
f énéficiale , adj. f. als : Wlatière -- , Canse- —, Zaak , welks de kerkelijke ambten betreft , vr.
Béréflciature, f. voorheen, Ambt van voorzanger, o.
bekleedt.

krijgen.
Béaéfic;er, V. n. (sur) Winnen (aan of op).
Benêt , m. Domoor , Domkop , O nnoozele

hals, m.
Bénévole , adj. in : Lectuur — , Goedgunstige lezer, no.; Auditeur —, Goedgunsti-

ge toehoorder , m.

Bengali , m. familie van vogelen.
Béni, ie, adj. Gezegend.
Benibel , m. hermetisch kwikzilver , o.
bénignement, adv. w. gebr., iViet zacht..

vs
Bénignité , f. v:, gebr.Zachtmoedigheid, vr.
Bénin , igne , adj, Zachtmoedig , Goedaar -

dig, Vriendelijk , Toegevend. * — , Gunstig. * —, in de geneesti. , als: Un remède —, Een zacht afdrijvend middel, os
Sénir, v. a. Zegenen , Inwijden , Wijden,
Inzegenen. * — , Loven , Prijzen, Ze genen.
Bénissa , f. plant.
Bénit , te , adj. Gewijd

;

Eau bénite, Wij.

water.

Diana , o. meerv.

Bénéficier., m. Die

hebben , om het metaal uit den erts te

een kerkeliik ambt

Bénitier, m. Wijwatersbak , m. * —, ze kere

schelp.

Bénitiers , m. pl. geslacht van Mollu"sques.
Benjamin, m. fig. fam. Moederszoontje,

,jongste kind, o.
Benjoin , m. Benjuïn , Benzoïn , yr.
Benne, f. Mand , ter vervoering van vruch-

ten , enz. met lastdieren , vr.
Benul , m. zekere Nijlvisch , die naar

eenen barbeel gelijkt."
Bénoite , f. geslacht van planten.
Bentang, m. zeker tooneel in Nigritië,

welke in de dorpen tot gemeentehuis
dient.
Bentèque , m. zekere boom.
Bentirn• tali, m. soort van Liseron.
Benzoates,m. pl. zekere soorten van zouten.
Benzoïque, adj., als: Acide —, Benzoïnzuur , o.
Béobotrys, m. geslacht van planten.
Béole, f, zekere plant.
Béotarque , m. te Thebe . zekere titel.
Béquarre , zie Bécarre.
Béquet, m. zie Béquette.
Béqueter,, zie Becqueter.
Béquette eu Bequette, f. Trektang , vr.
Béquillard , m. fan. Krukkeman , Oude paai
op krukken , Oude man, die niet zon
kruk , krukken of stok gaan kan , m.-der
Béquille , f. Kruk , vr. ; Marcher aver des
béquilles , Op krukken gaan. * —, oak:
Béquillon, zeker tuinmansgereedschap
om de aarde los te maken. y —, hij
schuitevoerders , Kloet , m • * als :
Couteau á—, zeker mes met twee lesnr ers.
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BéquilIer, V. a. De aarde een weinig los

Bergerette, f. Drank van wijn en hcnigr, m.
Bergerie, f. Schaapskooi, vr. , Schapen.
stal , m.; spr. ,w. Bnfermer le loup dans
la -, De wolf over de schapen stellen;
De kat op het spek binden; ook: Eens

maken.

Béquillon , m. zie Béquille. *-, bij bloemisten, Binnenblad der ranonkels,enz.,o.
Ber , zie Jujubier.
Bérams, m. pl. zekere katoenen sto fen.
Berane, f. zie Bérams.
Bérarde , f. zekere plant.
Bérardie , zie Bérarde.
Berbé, m. zeker dier.
Berbéridées , f. pl. zie Vinetiers.
Berberis, m. zie Epine-vinette.
Bercail, ni. zie Bergerie ; fig. Kerk, Scliaapskooi , vr. , Schoot der kerk , m.
Berce , m. zeker vogeltje. Y -, f. plant,
f

Beerenklaauw, m.

Berceau , ei. Wieg , vr. ; fig. Un enfant
qui est encore an - , Een nog zeer
jong kind , o. ; fig. Wieg , vr. *- 9
Gewel file gang , m. * - , bij tuinl.,
Overdekt pad in eenen tuin, Priéel ,
Berceau , o. * -, als : - d'eau , Waterboog , m, * -, als: Greffe en -,
zekere wijze van zuigen, waarbij de
tak gebogen wordt. * -, bij drukk.,
als : - de presse , Slede eener drukpers, vr. * -, zeker werktuig der
graveurs.
Bercelle, f. zekere emailleurstang.
Bercer , V. a. Wiegen ; fig. Misleiden ,
Paaijen , In slaap wiegen; - q. q. de
vaines promesses, Iemand met ijdele be.
loften paaijen ; Ii nous berce souvent
de sornettes , Hij vertelt ons dikwijls
sprookjes ; J'ai été souvent bercé de cetre
histoire , Men heeft mij deze geschiedenis dikwijls verteld.
Berche, f. Klein stuk kanon, o., Draai.
bas , vr. , Goteling , m.
Bergame, f. soort van grof tapijt.
Bergamote , f. Bergamotpeer , Bergamot,
yr, ; - d'été , Zomerbergamot , vr. ;
-- d'liiver, Winterbergamot, vr, *-,
zekere oranjeappel, uit welks schil-men
de bergamotolie verkrijgt.

B ergat , zie Bergos.
Berge , f. Hooge of Steile oever of kant,
su. v - , Steile klip , vr. * - , Klein
vaartuig, o., Bark , vr. -, bij mes
als : Ciseaux ,k la -, soort-senmak.,
van schaar; Couteau à la -, Mes met
twee lemmers , o.
Berger, in. Herder, Schaapherder, m.;
van hier : fig. Herder , Minnaar, a.;
1 -leers du - , Herdersuurtje, o. *-- 9
in de sterrek., als: Etoile du -, Venus, vr.
Bergère , t. Herderin , vr. ; van hier : fig.
Herderin , Geliefde , vr. * - , zekere
boom. * --, Gemakkelijke leunstoel,
on. *--, zekere vrouwenmuts.

wonde sluiten, eer dezelve inwendig ge
pl. Bergeries, Herders--nezis.*,
dichten , o. meerv.
Bergerosnette , f. Kwikstaartje, o. '°-,
Herderinnetje;, o.
Bergeron, m. Herdertje, o.
Bergforelle , f. zekere visch.
Bergie , f. geslacht van planten.
Bergkias, m. geslacht van planten.
Berglax, m. zekere visch.
Bergmanite , m. zekere mijnstof.
Bergot, m. soort van fuik.
13éribéri, m, zekere krap pzi ekte , waarbij de beenen onwillekeurig worden opgeheven.
Bérichon , Bérichot, m. in de nat. hist., zie

"jroglodyte.
Béril, zie Béryl.
Bérillistique , f. Spiegelwaarzeggerij , vr.
Béringène , zie Mélongène.
Béris , m. geslacht van insecten.
Berkie du cap , f. zie Bergkias.
Berle , f. geslacht van planten , Water'
eppe , vr.
Berline, f. zeker rijtuig, vr.; - coupée,
zie Berlingot.
Berlingot, m. Berline couple ,'vr,
Berloque, f. Trommelslag, welke het schoon.
maken der kazernen aanduidt , of dat
men fourrageren moet , enz., m.

Berluue , f. fait. Duisterheid der oogen ,
Blindheid, vr.; van hier : Avoir la -,
Blind zijn , Niet goed zien ; fig. Blind
zijn , Niet goed oordeelen.
Berlurette, f. soort van blindemannetje.
Berme, m. Bedekte weg onder aan den
wal, tusschen den wal en de gracht,
Berm , m. * -, Weg tusschen Benen dijk
en een water, m. * -, Gestkuip der
stijfselfabrikanten , vr.
Bermier, m. in de zoutkeet., Bronknecht , m.
Bermière, f. in de zoutkeet., Bronmeid, vr.
Bermudieune, f. geslacht van planten.
Bernable , adj. fig. . Belagchelijk , Bespottelijk.
Bernacle , f. zeker schelpdier. * -, ook:

Oie -, Rotgans, vr.
Bernage , m, Mengsel van verschillende
zaden, die men in den herfst zaait,
tot voeder in her voorjaar, o.
Bernard-1'hermite, m, zie Pagure.
Bernardet, zie Squale humantin.
Bernardie, f. geslacht van planten.
Bernardière , f. soort van peer.
Bernardin, m. Bernardijner monnik, m,
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Bernardine , f. Bernarifijner non , vr.
Bernaudoir, in. I'Vaschmand voor wol, vr.
Berne , f. zeker spel, Wippen in eene deleen , o. * — , scheepsw. , •Sjouw , vr.;
Mettre le pavilion en —, De vlag in

Jlesaiguë , zie Bisaigu.•
Besant , m. Oude gouden munt te Byzantiom, Byzantijn, m.
Besestan, zie Basistan.
Beset , in. in het tiktak. , Twee azen of
,venen; Arnener —, Twee eenen gootjen.
Besi, m. naam van verscheidene peren.
Besides , f. pl. veroud., Bril , m. ; nog in:
fig. Blettez vos —, Zet uwen bril op;
Vous n'avez pas pris vos —, Gij hebt
den bri l niet op. * _, bij wondti. ,Bril ,
voor kinderen , die scheel zien, in.,
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sjouw leggen.

Bernement, m. Wippen in eene deken , o.
Berner, V. a. Wippen in eene deken; fig.

Bespet:en, Uit'1agchen.
Bernesque , adj. m. enkel in : Style —,

Boertige stijl.
Berneur, m. Chipper, in.; fig. Spotter, m.
Bernicle, f. zie Patelle.
Bernicles , f. pl. veroud. , Niets, o. ; enkel
nog bij het gemeene volk , als : 11 me
voulait emprunter de 1'argent , mais , bernicles, Rij wilde geld van mij benen,

maar het was mis.
Berniesque , zie Bernesque.
Berniquet, m. pop. enkel in: Etre an —,
Tot den bedelzak gebragt zijn; Mettre
an —, Tot den bedelzak brengen.
Béroé, m. geslacht van zeewormen.
Béron, m. plaats, waardoor de appeldrank

loopt.
Berret , tn. zeker hoofdtooisel bij de Bas-

ken.
Bers , m. zeker slaapmiddel.
Bersariens , ni. pl. weleer , Wolvenjagers,
m. meere.
Bertamboise , f. enkel in : Grefa en —,

soort van enting in de spleet van eenen tak.
Bertaule , gif. zie Verveux.
Bertavelle, f. Biezen fuik , vr.
Berthelot , en. op de iVliddeil. zee , Galjoen,, 0.
Berth;ére , f. geslacht vara planten.
Berthollétie, f. geslacht van planten.
Bertois, m. in de legroeven , Touwen aan

den bak , o. meere.
Bertonneau , na. zie Turbot.
i3ertoulette , zie Bertaule.
Bertoulien , ^-m. zie Bertaule.
Bertoulonnet , m. zie Bertaule.
Bérubleaa , na. Aardgroen , o.
Béruse , f. zekere stof van Lyon.
Béryl, m. Beril , Ben/steen, m.
Beryte, m. zie Neide.
B'ery tion , ni. Oogzalf, vr. t'— , Pil te.

gen den buikloop , vr.
BeAace , f. Bedelzak, Knapzak, m. ; fig.
Etre (réduit) à la —, Tot den bedelzak
gebragt zijn; Réduire à la —, Tot den
bedelzak of bedelstaf brengen.
Besacier, m. iron. Die den bedelzak draagt,
Bedelaar , m.
Bcsaig-re, m. Verzaring van des4wijn, vr.;
Touurner ou Passer an —, V.Vrzuren , Zvsur
wordtsa.

Doppen, m. meere.
Besimène, f. zie Ovule.
Besistan, zie Basistan.
Beslère, f. geslacht van plant -eng
Beslik, zie Bechlec.
Besnarde, zie Bénarde.
Besoche, f. soort van houweel.
Besogne, f. fain. Werk , o. , Bezigheid ,
vr.; -- de conamande, Besteld werk,o.; fig.
Faire plus de bruit que de — , Pleel ge..
druisch maken, zonder iets uit te voeren.
Besoin, m. Behoefte , vr,; Avoir — de q.
ch., Iets noodig hebben, Iets benoodigd
hebben, Om iets benoodigd zijn. 'fl—,
Gemis , o. ; Avoir — de q. ch., Iets
missen , Van iets verstoken zijn; Avoir
d'argent, Gebrek aan geld hebben.
* — Nood , m., Behoefte, 2rmoede,

vr. * -- , Begeerte , vr., Trek , in.
Besolec , m. zekere trekvogel.
Besorch, m. tinnen munt te Ormus.
Bessi, in. zekere boom.
Besson , nne, adj. w. gebr. , Ter eener dragt
geboren.
liessou, in. Bogt van eenen scheepsbalk , vr.
Beste, f. zie Cui-ue.
Besteg , m. elder van kleiaarde , yr.
Bestiaire , m. Dierenvecliter , m.
Bestial, Ie , adj. Beestachtig.
$estia eenent, adv. Beestachtig , 4ls een
beest.

Bestialité, f. Onnatuurlijke zonde met een
beest , vr.
Bestiasse, f. pop. Domoor, Domkop, m. en yr.
Bestiaux, ni. pl. zie Bétail.
Bestieg , zie Besteg.
Bestiole, f. Beestje , o.; fig. fain. Dom

Schepseltje, o.
Bestion , m. scheepsw., Punt van den voor»
steven , vr. — , als : Tapisserie de —,
Behangsel , waarop groote dieren zijn
voorgesteld , o•
Béta, tn, pop. Domoor , Botterik , m.
Bétail , rl. en Bestiaux , m. pl. hee , o.
Blenu betail, Klein 1'ee (schapen en gei
Gros —, Groot vee (runde --ten),o.;
ren) , o.

Bctaule, f. Bamboticboter, vr.

BEZON
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Bête, f. Beest, Redeloos dier, Dier, o.;
-- sauvage, Wild dier, o.; — farouche,
Woest of Ontembaar dier, o.; van hier:
(bij de Kom.) , Condamner aux bêtes,
Veroordeelen, om met wilde dieren te
vechten, Tot een dierengevecht veroordeelen. *—, als : Bêtes a come, Borenvee , o.; Bêtes à lame , Wollig vee , o.;
— de somme, Lastdier , o. ; — de voiture ou de trait , Trekdier , o. ; Bêtes
fauves, Rood wild (herten, reeën, enz.);
Bétes noires , Zwart wild (wilde zwvij ven , enz.) ; Bêtes rousses on earnassieres , wolven , vossen , enz. ; Bétes de
compagnie, jonge wilde varkens, die
nog in troepen loopera , o. meerv. ; van
Bier: (bij jag.) , Lancer la —, liet wild
opjagen. * — , in de rijseh. , als : —
chevaline, Boerenknol, m..; — bleue,
Opgeschikt paard, o.; fig. Dier, o.;
Une sotte — ; Een dom dier ; C'est une
bonne —, Het is een goed dier, .1-Jet is
een lam ; C'est une fine —, Het is een
slimme vogel ; fig. Remonter sur sa —,
Zich herstellen; spr. w. , MMMorte la —
most le venin, Een doode vijand schaadt
niet ; Faire la — , Mal zijn (d. i. uit
beschaamdheid , enz. iets niet aanne.
men); fam. C'est ma — noire, Ik kan
hem (haar) niet uitstaan. ° —, adj.
Zot

,

Dwaas.

Bête , f. zeker kaartspel. * —, Geld,
dat de verliezer moet betalen , o.; Faire
la — , Het spel verliezen , Beest worden ; Ma •— eet de deux florins , Ik ben
voor twee gulden beest.
B te f. als : Grande — , zie Tapir.
Bétel, m. Betel , m.
Beltement , adv. Zot , Dwaas , Dom.
Bêtes-rouges, f. pl. zekere insecten.
Bethiéémites , m. pl. on: Frères —, Bethlehemiten , m. meerv.
Bétille, f. zekere hitte katoenen stof.
Béthyle, m. zekere onbekende vogel.
Bétina, m. zie Chétodon cornu.
Bétis , m. zekere boom.
Bêtise, f. Domheid, vr., Onverstand, o.
Betlion , m. Uiterste punt van den voor
vr.
-stevn,
Bétoine , f. Betonie , vr.
Bétoíres, m. pl. Jiiet puin gevulde gaten,
om het water te doen inzakken , o. meerv.
*--, Spleten, waarin zich rivieren eenigen tijd verliezen , vr. meerv.
Béton , m. Kalk , IYletselkalk met zand,
m. *--, Melk in de borsten eener harende vrouw , vr.
Bêtre , zie Bétel.
Bette , zie Beste.
Bette , f. Beet , vr. , Beetwortel , ns.
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Bette-marine , f. zekere platbotmde visch.
schuit.
Bette.ravc , f.. Beet, vr , zie Bette.
Betthy.le, m. geslacht van insecten.

Bétune, f. ougebr. , z.ie Demi-fortune.
Bétuse, f. Vi schvat , o. , Vischkuip , vr,
Bétyle , m. zekere steen.
Beuglemenc, m. Loeijen, Geloei, Buiken, o.
Beugler, v. n. Loeijen, Buiken.
Beurre, m. Boter, vr.; Battre le —,. Karnon , Kernen ; Faire du —, Boter maken ; — fort, Sterke boter , vr.; Frit.u.
re an —, Botergebak , o. ; Sauce an --,
Botersaus , vr. ; Pot h- —; Boterpot ,
m. ; spr. w. , Prornettre plus de — que
de pain , Gouden bergen. beloven , Met
ijdele beloften paaijen. °k — , in de
scheik. , Boter , vr. ; thans: 1Vluriate.
Beurré , m. Boterpeer , vr.
Beurre-de-bambouc, m. Bamboucboter, vr.
Beurre- de. montagne , Beurre• cie -pierre, m.
Bergboter, yr.
Beurrée , f. Boterham , vr.
Beurrer, V. a. Boteren, In boter doopen.
Beurrerie , f. zekere boom.
Beurrier, m. Boterkooper, m.
Benrrière, f. Boterkoopster, vr.;. fig. (van
een slechtboek, dat niet verkocht wordt : )
II faut l'-envoyer It is — , Gij moet het
naar de komenij zenden ; II n'est bon
que pour Ia —, Bet is slechts voor de
komenij goed.
Beuse , f. Doos , waarin de werkman de
snippers van het koper doet , vr.
Beuvailler, V. a. bas, Zuipen.
Beuvante, f. Drinkgeld voor den schip.
per , wanneer hij zijn vaartuig ver
-hurt,o.
Beuvasser, zie Beuvailler.
Beauveau.
zie
Beuveau,
Beuvrines, f. pl. zekere grove stoffen.
Bévécariens , m. pl. weleer , Beverjagers,
m. meere.
Béveau, zie Beauveau.
Bévue, f. Misslag, Bok, m., Dwaling,

Fout, vr.
Bexugo , m. zekere purperwortel.
Bey, m. bij de Turken, Boy , m.
Beyglier-bt'y, zie Béglier• bey.
Bez, m. zie Stalactite saline.
Bézans , m. pl. zekere katoenen stoffen
van Bengale.
Bezeau , m. Schuin gezaagd of gehakt
stuk hout , o.
Bezestan , m. Bezestan , on. (bedekte markt
bij de Turken).
-plats
Bézetta , m. soort von Levantsch vlas.
m.
Bezoar
,
Bezoarsteen
,
m.
Bézoard ,
Bézoardiciue , adj. als : Remède —, on: s.-,
m. zeker hartsterkend middel.
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Bezoche , f. 1?oomkweekers steekschop.'
je o.
Biais , m. Schuinheid , Scheefheid , vr.
van hier : De —, Schuin, Scheef; fig.
Uitvlugt, vr., Geheim middel, o.
Biaisement, m. w. gebr., Kromte, vr.; fig.
Uitvlugt , Misleiding , vr.
Biaiser , V. n. Scheef of Schuin loopen
fig. Niet opregt handelen, Omwegen
nemen, Draaijen; ook: Behoedzaam te

Bibus , m. fam. enkel met de; als: De --,
Nietswaardig , Nietig.
Bica , m. zekere visch.
Bicapsulaire , adj. Met twee zaadhuisjes.
Bicarène, m. naam van een' Tupinambis.
Biceps, m. Tweehoofdige spier, vr.
Bicétre, m. gasthuis te Parijs voor oude
lieden. * -- , gevangenis te Parijs.
Bicharrière, f. zie Biecharrié.
Biche, f. wijfje van een hert, liede , vr.
* _ , zekere visch. * — , zie Squale
glauque.
Biche•des-baralous , zie Biche-des-paletuviers.
Biche•des- grands-bois, f. soort van hert
van Guiana.
Biche-des-paleturiers, f. soort van klein

lat

werk gaan.

er.
Biaiseur, m. fig. Draai /er.
Biambonées , f. pl. stoffen van boombast
en zijde.
Biaris, m. soort van walvisch.
Biarque , bij de Grieksche keiz., Proviand.
meester, m.
Biasse , f. ruwe zijde :it de Levant.
Biatore , f. geslacht van planten.
Bibasis , f. bij de ouden , zekere dans.
Bibby, m. soort van Arnerikaanschen palmboom.
Bibe , m.- zekere visch.
Biberon, m. fam. Drinker, Drinkebroer,
Zuiper , m. ` —, Pijpkan , Lul , vr. ;
Boire avec nu —, Uit eene lul drinken.
Bibion, m. soort van vliegen.
Bible, f. Bijbel, m.
Bibliognostie, f. ongebr , Boekenkennis , vr.
Bibliographe, m. Boekenkenner , M.
Bibliographic , f. Boekenkennis, vr.
Bibliolathe , m. ongebr. , Boekengek (die
boeken bezit, zonder dezelve te kenne n) , vs.
Bibliolithes, f. pl. Persteeningen, welke
bladeren voorstellen, m.
Bibliomancie , f. Bijbelwaarzegging, vr.
Bibliomane, m. et f. Boekengek , m., Groote liefhebber, m. of liefhebster van
boeken , vr.
Bibliomanie, f. Zucht om vele boeken te
hebben , vr.
Bibliophile , m. Boekenvriend, m.
Bibliopole , m. w. gebr. , Boekverkooper, m.
Bibliothécaire, m. Opziener eener boekerij , Bibliothecaris , m.
Bibliotbéque, f. Boekerij , Bibliotheek,
yr. * —, Boekenkas , vr. t—, Boeken
eener boekerij, o. meerv., Bhekerij , Bibliotheek, vr. ; fig. C'est une — vivante,
Het is eene wandelende bibliotheek (d.
i. hij heeft veel gelezen) ; C'esr une —
renversée, Hij heeft 'wel veel gelezen,
-

maar zonder orde.

Biblique , adj. Bijbelsch ; Société —, Bijbelgenootschap, o.
Biblistes, m. pl. zekere ketters, die geene
uitlegging van den tekst gedoogden.
Billiuguiansie, f. Herstellen van geschon-

dene boeken, o.

hert

van Guiana.

Bichenage , zie Bichetage.
B cheries , f. pl. Galeiboorden , o. meerv.
Bichet , m. oude korenmaat, Schepel, o.
Biehetage, m. Marktregt van koren , o.
Bichette, f. Totebel met twee kromme
stokken , vr.
Bicho, m. Huidworm, m.
Bichon , m. naam van éen geslacht lieve
hondjes, met lang zeer wit . fijn haar
en Benen korten neus, soort yar. Mal.
thezer hondje. * —, bij pruikenm. ,
4chterste korte en gekrulde haar, o.
BBichonne, f. wijfje van den Bichon.
Bichot , m. oude korenmaat.
Bicios , zie Bicho.
Bicipital, Ie, adj. Tot de tweehoofdige
spier behoorende.
Bicle, zie Bigle.
Biconge , m. oude vochtmaat.
Biconjuguée , adj. f. van bladen , Dubbel

verenigd.
Bicoq, Zie Pied-de.chèvre.
Bicoque, f. Kleine slecht versterkte vesting, vr. *—, Slecht huis , Gat , o.,
Hut, vr., Krot, o.
Bicorne, m. zeer kleine ingewandsworm,
Made , vr.
Bicornes , f. pl. geslacht van planten.
Bicorriis, m. Uitstrekkende armspier, vr.
Bicornu, ue , adj. Tweehoornig , Twee.

horend.

Bicotylédone, adj. van de zaden der plan.
ten , Tweelobbig. *—, van planten,
Tweelobbige zaden hebisende.
Bicuspidé, ée, adj. van een blad, Van

boven ingesneden.

Bidaetyle, m. vogel met tweevingerige voeten (b. v. Struisvogel).
Bidauct , m. bij verwen s , Schoorsteenroet, o.
Bident , m. geslacht van planten, Twee-

tand, m., Gaffelkruid, o.
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Bidentales , m. p1. zekere priesters bij de
Re nei17en.
Bidenté , adj. m. van een' bloemkelk , Met

een' tweetandigen rand.

* --, Blikken waterflesch der solda.
ten, vr.
Biecharrié , m. zeker vischnet op de Dor.
dogne.
Bief, zie Biez.
Bieffe, f. in sommige streken , zekere schra-

le zwarte aarde.

Blijde , Tevreden. * —, m. Zoo veel
men verkiest; Parler son --, Spreken,
zoo veel men verkiest.
Bien-chevillé , adj rn. van een hert, enz.,
Een schoon gelvigt hebbende.
.
Bien.dire, m. lam. Welsprekendheid,vr.;
Etre sur son --, Zijne +welsprekendheid
eens regt toonen ; Se mettre sur son -,
Zijne welsprekendheid eens ragt willen
toonen.
Bien.disant, te, adi. w. gebr., lil be.
spraakt, Welsprekend.
Bien -être , m. Welvaart , yr. , Welstand,

ns., Ruim bestaan , o.

Bien faire , v. n. enkel in de onbep. wijs

Wel doen , Zijn' pligt doen.

Bielle, f. Wipstok aan eenen blaasbalk, m.
Bien, o. Goed , Goede, Hetgene goed en
nuttig is , o.; Le souverain —, Het hoogste goed, o.; Vou'oir da — It q. q. ,
Iemands welzijn beoogen s behartigen;
ook : Iemand genegen zijn , Hem een
goed hart toedragen ;

Dire du — de q. q.,

Goed van iemand spreken , Te zijnen
voordeele spreken , Hem prijzen. * —,
Telzijn, o. ; Le — public, Iet alge -

meene welzijn, o. * —, Goed , Geluk ,
o.; spr. w. Nul — sans peins, Zonder

men

Geliefde, Lieveling, m. en vr.
Bien-aise , adj. Vergenoegd , Verheugd,

Bidet, m. Hit, m., Klein paard, o.;
Double —, Dubbele hit, m. *—, soort
van waschhuis , voor vrouwen. X —,
zeker gereedschap der waschikaarsenm^aakers. * —, soort van leunstoel. * —,
als : - à vis , zekere schroef.
Bidi-bidi, m. zekere kleine rot.
Bidon , m. Drinkkan op schepen , But,
vr. *—, Langwerpige geweerkogel, m.

:moeite heeft
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Bien-aimé, ée, adj. Veel geliefd of be.
mind. * --, Geliefd. °.—, an. et f.

niets.

* —,

Goed,

Nut , Voordeel , o. ; Cette médecine lui
a fait du — , Dit middel heeft hem
goed gedaan. * —, Goed, o., Middelen , o. , Vermogen, o., -Bezittingen ,
vr. aneerv.; II a peu de — , Hij heeft
weinig middelen; I1 a de grands biens,

Hij bezit een groot vermogen. * —,
.í.l1, wat goed, edel , loffelijk , enz.
is; Aimer à faire Ie —, Gaarne goed
doen, Gaarne wel doen; an hier : Un
homme de —, Een braaf man, m.; Les
gen: de biens, be brave lieden , m. mrv.
Bien , adv. Wel p Goed. *. , Zeer , Groo.

telijks. *—, van eenen zieke, Wel,
11 est ---•, Bij is we!,
%

Buiten gevaar;

.Hij is buiten gevaar ; van hier: Se
porter --, Welvaren; En —, In ie -

mands voordeel. *--, als: Hé --; , Lamel !,
Wel nu!, Welaan! *—, somtijds na
Oui , als : Vous nee demandez si je vous
donnerai de l'argent demain ; oui --, si
j'en reCois , Gij vraagt naij , of ik u

morgen geld zal geven; ja, indien ik
wat ontvaesg. * — que, couj. Ofschoon,
4lhoewvel , Hoewel ; — que sa raison
soit perdue, Ofschoon zijne rede verloren is.

Bien-faisance ' f. Weldadigheid , vr.
Bien-faisant, te, adj. (Veldadig.
Bien-fait, m. Weldaad , Gunst , yr.
Bien-faiteur, m. Weldoener , ns.
Bien.faitrice , f. Weldoenster , vr.
Bien-fond, m. Vast goed, Onroerend goed, o.
Bien-heureux , use , adj. Gelukkig , Zeer

gelukkig , Gelukzalig , Welgelukzalig.
*--, Gelukzalig, Zalig ; Rendre ---,'
Begelukzaligen. *_, m . pl. Gelukzali.
gen , Zaligen , m. meere.
Bienjoint , m. zekere boom.
-Bieunal, Ie , adj. Twee jaren durend.
Bienséance , f. Welvoegelijkheid, Betamelijkheid, vr.; van hier: Cette place
est k votre , Deze plaats zou u voe
gen; Par droit de — , Omdat het mij
voegt, Om dat ik er behagen in vind.
Bienséant, te, adj. ffjelvoegelijk , Betamelijk.
Bien-tenant , m. Goedbezitter , m.
Bien-tenante , f. Goedbezitster , vr.
—

-

Bien- tenue , f. Bezit , o.
Bien-tot, adv. Ras, (Ira, Weldra, Bin-

nen kort.
Bienveillance, f. Toegenegenheid, Gunst, vr.
Bienveillant, te , adj. Toegenegen , Wel-

willend.
Bienvenu , tie , adj. Welkom. AANM. Bet

wordt enkel als zelfst. naames. gebezigd , als : Soyez le — , La bieravenue ,
Wees welkom.
Bienvenue, f. Welkomst , vr. ; Donner un
repas pour sa --, Eene welkomst geven.
Bienvouloir, V. n. veroud., enkel nog in
het p. p. zie Bienvoulu.
Bienvoulu, tie, adj. Geacht, Geliefd, Gezien.

Bière, f. Doodkist , vr.; Meetre nu corps
dans la —• , Een lijk kisten.
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B'ère , f. Bier , o. ; Petite —, Dun bier,
Scharrebier, o.; Double —, Dik bier, o.;
Faire eu Brasser de la --, Bier brouwen; Brassenr de --, Bierbrouwer, m.
Bierkne, Bierne, f. naam van eenen visch.
Bieusson , m. .B'eursch gewordene wilde
peer, vr.
Bièvre, m. , Bifre, veroud., Bever (in
Frankrijk) , m.
B'èvre, Bièvre-oiseau , m. Wijfje van den
Harte , o.
Biez , m. Kanaal, waardoor het water
naar een molenrad wordt gevoerd, o.
*—, Ruimte tusschen twee sluizen, vr.
Bif, m. Dier, voortgebragt door de ver.
eeniging van eenen bul met eene ezelin, o. * --, zie Orfraie.
Bifère,adj.Tweemaal bloeijend(in hetjaar).
Bifeuille, in zeker zeedier.
Biffer, V. a. Uitwisschen, Doorschrappen,

Uitschrappen.
Bifide, adj. Diep ingesneden.
Eiflore , adj. Tweebloemig.
Bifre, zie Bièvre.
Bifurcation, f. Tlerdeeling in twee takken,
vr. *—, plaats, waar twee takken uiteen
schieten, Gafelvor'nige verdeeling, vr.
Bifurque , f. zie Dicrane.
Biiurqué, ée, adj. Gafelvormig.
Bifurquer (se), V. pr. Zich gafelvormig

verdeeles.
T,igaille, f. Vliegende insecten , o. Tneerv.
Bigame , adj. Gelijktijdig met twee personen gehuwd. * --, m. et f. Bigamist ,
m. en vr., Man, m., die twee vrouwen ,
Tlrouw , yr. , die twee mannen heeft.
Bigamie, f. Dubbele echt, m., Bigamie, vr.
Bigarade , f. Groote zure oranjeappel , m.
Bigaradier, m. Bigaradeboorn , m.
Bigarreau , in. Bonte Spaansche kers , vr.
Bigarreautier, m. Bonte Spaansclae kersen boom , M.
Bigarrer, V. a. Kakelbont maken; fig. — son
style , Zijnen stijl al te zeer opsmuk.
Icon ; van hier : Un style bigarré , Een
al te opgesmukte stijl, Een bonte stijl.
Bigarrure, f. Bontheid , vr.; fig. van den
stijl, Bontheid, vr. *—, bij valkeniers,
Spikkels van eene donkere kleur, m. mrv.
$ige , m. bij de ouden, Wagen met twee
paarden tegen elkander, m.
Bigeareyre, f. zeker vischnet.
Bigéminée, adj. f. in de plantk., van een blad,
op welks steeltje twee blaadjes staan.
Biggel, m. zeker dier.
Bigie , adi. Scheel (met het eene oog of
met beide naar buiten ziende). *—, m.
Schele, m.
Figle , m. Bide, Eng elsche hazewind.
hond, m.

BILE
Bigler, v. n. Scheel zien (zie Bigle).
Bigneaussu, m. zeker boompje.
Bigni, m. zekere schelp.
Bignone , f, geslacht van planten, Bigno
nia, vr.
Bignonées, f. pl. familie van planten.
Bigorne,f. Speerhaak, nl. *—, bij looijers,
Huidenstamper, M.
Bigorneau, m. Kleine speerhaak, m.
Bigorner , v. a. Op den speerhaak bewerken.
Bigot, te, adj. Bigot. * --, Bigot man ,
in. * —, zeew. , Raksleentje , o.
Bigote, f. Bigotte vrouw, yr. of meisje , o.
Bigotelle , f. voorheen , Baardzakje , o.
Bigoterie, f. Bigotterij , Dweeperij , vr.
Bigotisme, m. Dweepzucht , vr.
Ligourneau, m. zekere schelp. *.-, zie
N erites.
Bigue, f. scheepsw. , Stut tot het kielea, m.
Biguer, V. a. w. gebr., Verruilen.
Bihal, m. geslacht van planten.
Bihoreau, m. soort van reiger.
Bijon, m. Harde pijnboomrerpentijn , in.
* — , Sap uit den lorkenboom (milèse), o.
Bijou, in. Kleinood, Versiersel,Juweel , o.;
fig. juweel , o.
Bijouterie, f. Handel in juweelen, enz., m.
Bijoutier, m. Koopman in juweelen en andere kostbaarheden , m.
Bijuguée, adj. f. als : Feuille — , Blad met
vier bladsteeltjes, welke twee aan twee
een gemeen steeltje hebben, o.
Bilap , m. bij koopt. , Staat van hetgene
men te betalen en te vorderen heeft,
m. , Balans, vr. *--, Staat van inen uitschulden, welken eenen koopman ,
die niet meer betalen kan, bij eenets
advocaat nederlegt, m.; van hier: Dunner son —, Bankeroet 1 gaan.
Bilboquet , m. een van hout of ivoor gedraaid staafje, dat aan het eene einde
puntig is en aan het andere eene.napvorniige verdieping heeft; aan het midden
van het staafje is een kleine bal met
een gat, door middel van Benen draad
bevestigd. Men slingert den bal in de
hoogte, en tracht hem in de holte te
vangen of met het gat op de punt te
krijgen ; Jouer an —, Bi lboquet spelen.
*--, stuk van een' steen , welke alleen
goed is , om er biksteen van te naken.
* —, vergulders penseel, om het goud
op te nemen en te plaatsen. *—, bij
boekdrukk. , Smoutwerk , Smout , o.
* —, bij pruikenmak. , Krulhoutje , o.
*—, Duikelaar, M. (popje, dat, hoe
men het ook werpe, altijd op de ;ewone wijze komt te staan.)

Bile, f. Gal , vr.; fig. Gal $ vr. , Toorts

BILI
ns., Gramschap , vr. ; Décharger sa —,
Zijne gal uitbraken.
Biliaire, adj. Tot de gal behoorende, Gal. • .
Bilieux, use, adj- Galachtig; fig. Galachtig , Oploopend, Toornig. *—, m. Galachtige, m.
Bilimbi , m. vrucht van den Carambolier
cylindrique.
Bill , m. in het Erg. parlem.. , Bil , vr.
Billard,m. Biljart, vr., Biljartspel,o.;
Jouer au —, Biljarten, Biljart spelen.

* —, Biljarttafel, Biljart, vr.; Blouse
du —, Biljartzak, m. *—, Huis, waar
azen Bene biljart heeft , o., Biljart , vr.
* —, Biljartkamer, vr. * --, scheepsw.,
-Ijzeren blok aan eenen langen ijzeren
boom bevestigd, zoo dat acht of tien
mensehen dezelve kunnen vatten om te
Billarder (zie ditwoord).
Billarder, V. n. Eenera bal tweemaal ra
ballen te gelijk raken,-ken,of:Tw
Biljarderen. * —, in de rijsch., De
voorpooten naar binnen slaan. * —, v. a.
scheepsw., De banden op de masten ,
pompen, enz., drijven met den Billard (zie dit woord).
Billardière, f. geslacht van planten.
BilIe , f. Biljartbal , Bal , Maa. ; Faire one
—, Eenen bal maken (d. i. hem in
den zak stootera ) . * — , Knikker , m.,
*_, Pakstole , m. * —, Wri ngstok, m.,
Persblok , o. * —, Eind van een touw
met een oog of ring, o. *--, Uiticoper (voor een plantsoen), vs. * —,
scheepsw. , Zweeping aan Benen val,
enz. , vr. ` —, Rolstok der pastei.
bakkers, m.
Billebarrer, V. a. fam. Kakelbont maken.
Billebaude , f. fam. Verwarring, Wanor.
de , vr. ; A is — adv. Verward, Zonder
orde, In het wild.
Biller, V. a. De jaaglijn eenex schuit aan
het paard vastmaken. * —, De vellen
met den wringstok uitwringen. * -,
Een stuk hout , dat in evenwigt ligt
naar den eenen kant doen overhellen.
*—, Pakken, Met den pakstok toehalen.
Billet, m. Briefje, o. ; van hier : — doux,
Minnebrief, m. * --, 4ankondiging,
Briefje , Biljet , o. ; — de manage
Trouwbrief, m.; — d'enterrement, Lijst
dergenen , welke op Bene begravenis
zullen genood worden , vr. ; Semer on
Jeter des biljets, Briefjes strooijen of
'verspreiden ; van hier : Feire courir le
— chez les orfèvres , De goudsmeden
door een briefje verzoeken, dat zij
oenig vermist kleinood aan/ions/en , jean.
neer het hun ten yerkoop wordt aange-
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boden. *—, Kaartje, Biljet, Toegangkaartje , Loodje , o.; — de loterie
Loterijbriefje, e.; — de logement, Biljet (ter inkwartieving), o. —, Schuldbekentenis, vr., Briefje, Biljet, o. ;
. de caisse , Kasbriejje,'o.; — de ban.
que , Bankbriefje , o. ; — an porteur,
-Briefje aan den houder of aan toonder,
o.; — à ordre, Briefje aan de order,
o. ; (bij de it. Kath.) — de confession,
Biechtbriefje , o.; -- de santé, Bewijs
van gezondheid, o.
Billeter, zie gtiqueter.
Billeteur, in. Uitbetaler, (iemand, welke
voor al de overigen .áet loon of de
soldij ontvangt,) m.
Billette , f. in de glasblaz., Hout , waarmede men het vuur in den oven onder.
houdt , 0. * — , in de aardewerkfabr.
Rolstok , m., Rolhout, o. * —, Vierkant blokje (in een wapenschild) , o.
*— , bij lakenscheerd., zeker stuk ter
besturing der schaar. * — , teeken voor
de voerlieden ter plaatse , waar dc tol
snoet betaald worden. y —, in bergwerk.,
Billettes, pl. zekere planken.
Billevesee , f. veroud. , .met wind gevoelde bal, m.; fig. fam. Zotte taal, Zot
vr.
-ternij,
Billimbi, zie Bilimbi.
Billion, m. Billioen (duizend maal duizend millioenen) , o.
Billon , m. Slecht metaal (onder den ge
standaard), o. ; Monnaie de —,-wone
Slecht geld., (dat het gehalte niet
heeft , ) o. * —, 4fgezet geld, o.
Plaats, waar liet afgezette geld wordt
bij wijngaardeniers ,
gebragt, vr.,
Wijngaardstammetje , dat men bij het
snoeijen heeft laten staan, o.
Wortels van meeknap , in. meerv.
Billonnage, m. 0pwisselen en uitgeven van
verboden geld , o. * —, Besnoeijen , o.
Billonnernent, m. De daad van Billonner.
Billonner, V. n. Verboden geld opwisselen
en voor goed uitgeven. T--, Besnoeijen.
Billonneur, m. Besnoeijer van geld, m.
Billonner , V. C. zie Labourer en billor. * —,
Snijden , Lubben.
Billot, S. -Blok, o.; fam. ]'en mettrai
ma tête on ma main sur le —, Ik laat
mij het hoofd of de hand afkappen,
indien het niet waar is, *—, Kruis,
dat men Benen hond aandoet , om hem
het jagen te beletten , o. ° --, zekere
muizenval spet ronde gaten en stroppen
van ijzerdraad; fig. Klein dik leech, e.
C _, Zuiverste metaal in den smeltkroes, o. -- , zie Cassean in de laat
beitel.
-ste
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Billotée, f. leerkoop van visch bij afslag,
m. 4fslaan van visch , o. ; Vendre h
la —, dfslaan.
Bilohé , ée , adj. in de plantk. , Tweekwab.
big.
•Biloculaire , adj. in de plantk., Met twee
vak/es. .
B;lulo , m. soort van Manguier.
Bimaculé , m, naam van Benen Chétodon
en van een' Cycloptère.
Bitnanes, m. pl. Tweehandige dieren (de
menschen) , o. nseerv.
Bimauve, f. Wisse maluwe, yr. , Kaasjes.
kruid , o.
Bimlzelé , m. zie Fausse Iinotte.
Bimbelot, m. Kinderspeelgoed , Poppengoed , o,
Bimbeloterie, f. Poppenkramerij, vr.
Bimbelotier, m. Poppenkramer, m.
Birnidial , Ie , adj. als : Ligne première
bimidiale , Lijn gevormd uit de vereeriging van twee andere meetbare lijnen , vr.
Bimilliard, m. Twee milliards.
Binage, m. Tweede omspitting, vr. *—,
Het tweemaal lezen van de mis op
den zelfden dag , o.
Binaire, adj. Uit twee eenheden bestaande ; Arithmétique —, Tweetallige reken
-kunde(mt
i en o) , vr.
Binard, m.Blok=,vagen met vier raderen,rn.
Bindelys , m.pl. Klein passement van zijde
en zilver, o.
B,né, ée, adj. in de plantk., Uit twee
blaadjes op éénen stengel bestaande.
Biner, v. a. Ten tweeden male omspitten.
* — , V. n. Twee missen op éénen dag

lezen.
Binet, m. Profjtertje, Zuinigje, o. ;
van hier : Faire — , Endjes kaars branden; fig. fain. De grootste zuinigheid
in acht nemen.
Binette, f. Schop, om de aarde van boven
los te maken , vr.
Binni, m. soort van visch in den Nijl.
Binochoa, m. Wiedijzer voor uijen , o.
Binocle , m. Teleskoop waardoor men met
beide pogen ziet , m.
Binoculaire , adj. als : Télescope -- , zie
Binocle.
Biname , m. in de stelk, , Tweeledige grootheld, vr.
Bintambaru , m. zeker gewas.
Bintoco , m. zeker boompje.
Jiinunga, f. soort van Rïcin.
Biocolyte, in. bij de Grieksche keiz., Officier , welke voor gewelddadigheid in
de provinciën moest waken , m.
Biographe , m. Levensbeschrijver , m.
Biographic, f. Levensbeschrijving, yr.

Biographique, adj. Tot de levensbeschrijving behoorende.
Bron, m. Snijnses der glasblazers, o.
Biondella , f. soort van Centaurée.
Bipapillaire , m. geslacht van dieren.
Bipartible , adj. in de plantk., Tweedeelig,
Dat in tweeën kan gedeeld worden.
Biparti, ie, adj. in cie plantk. , Verder dan
tot het midden verdeeld.
Bipartition , zie Bissextion.
Bipédal , le , adj. T=wee voet lang , Ter
lengte van twee voet.
Bipède, adj. Tweevoetig, Met twee voeten. °--, m. Tweevoetig dier , o. *—,
geslacht van kruipende dieren tot de
fansilie der hagedissen behoorende.
Bipenne , f. Dubbele strijdbijl (der „,mazonen), vr.
Biphore, m. geslacht vaan zeedieren.
Bipinnatifide , adj. f. in de plantk., skiet vele

insnijdingen.
Bipinnée , adj. f. als : Feuille —, Blad,
op welks steel nog andere steeltjes
staan, o.
Biquadrarique, adj. bij het wortelrekken,
Pan de vierde waagt.
Bique, f. Geit , Zeeg, vr.
Biquet, m. Geit , Jonge geit , vr. * —,
Goudschaal , vr.
Biqueter, V. a. (Op de goudschaal) wegen.
B: quintile, adj. van sterren, Tweemaal
het vijfde deel van 36o graad (144) van

elkander verwijderd.
B , rambrot , m. Koudeschaal , vr.
Bird-grass, m. zekere grassoort.
Bire, f. Teenen fuik, yr. , Vischkorf, m.
Biretne , f. bij de ouden , Schip met twee
roeibanken , o.
Birette , f. veroud. , Kindermuts , vr.
Birgue, f. geslacht van zeedieren.
Biribi, m. Biribispel, o.
Birloir , m. Wervel , die een schuifraam
open houdt, m.
Bironche, f. Jagtwagen , m.
Birotine , f. soort van Levatztsche zijde.
Birrhe , zie Byrrhe.
Bis , se , adj. 4schkleurig , Grijs ; Farine
bise , Grijs meel, o.; Pain --, Grijs
brood, o. * —, M. Giijze (gedeelte
van meel), o.
y Bis, adv. in de toonk., Tweemaal, Bis,
Nog eens. —, als : Feuiilet ze bis
Blad so bis.
Bisage, in. Ververwing, vr. * — , Het
verbergen van de slechtheid eener

waar, o.
Bisago, zie iVlisago.

Bisaleul , m. Overgrootvader , m.
Bisaïeule, f. Overgrootmoeder, vr.
Bisaigué, f. Likhout , o.

BISA.
BITT
Bisaille , f. Crint (van meel) , vr,
Graanwe erwten en wikken voor de
duiven vr. neerv.
l3isannuel , Ile , adj. van planten , Twee
jaren durende Tweejarig.
Bisbille , f. fam. Kibbelarij , vr. ; Etre en
- avec , Kibbelen met.
13sbanc, adj. m. van brood, (lalf wit.
Biscacho , m. zeker dier.
Bicaïen, rn. zeker ver dragend geweer.
Biscaïenne, f. zekere roeisleep.
Biscapic , m. Het tweemaal in rekening
brengen eener som.
Bisch , adj. m.. als : Oeuf , Gebroeid
ei , waaraan men reeds de plaats ziet,
waar het jong zal uitkomen, o.
I3iscornu, vie, adj. fam. Onregelmatig,
Scheef; fig. Scheef, Verdraaid.
:Biscotin, m. Anijsbeschuieje , Snetlaagje,
Suikerkoekje, 0.
Biscuit, m. Beschnit , Scheepsbeschuit,
vr.; - de carêtne, Vastenbeschssie (d. i.
zeker ge
zonder eijeren) , vr.
zeker engebak , Suikerbrood 0.
,
Ongeglazuurd
glazuurdporselein.
- , Keisteen in den
aardewerk , o.
,
zekere oisechte verw.
kalk, on.
C _ , Te harde dakpan , vr. - , als:
- de cire , zekere vierkante lampion.
0 _, adj. m., als : Pain - , Beschuit , vr.
l3ise , f. ook : Vent de -, Noordewiosd , na.
Biseau,m. Schuin afloopende of afteslepeno kant , m. ofvlakee , vr. aan een mes,
schaar , aan spiege/glazen , enz. ; Lever Un -, Schuin slijpen. * , Lip
cener orgelpijp , vr., 5e/sein heiteltje , Fermoor , o.bij boekdrukk.,
zie Saisure.
Kooi, vr.
Biser, V. 0. in den landb. , Verbasteren,
Grijs of Zwart worden. -., v. a. Ververwen, Opverwen.
Bisergot, in. zekere vogel.
zie
Bset, m. soort van wilde duif.
Cancellaire.
,
Langet
,
kant
vr.
Bisette , 1'. gemeene
* - , zie Macreuse commune.
33isettière , f. Laoogetmaakster, vr.
Biseur, in. Zwartverwer, m.
Bisexe , adj. in de plantk. , Beide geslaclo.
ten in zich vereenigende.
Bishna, m. soort van Turksch koren.
Bisiphite , f. geslacht van schelpen.
Bisliugna , zie F()ux.
Bismuth, in. Bismuth, o.
Bison , M . Bison , Bisonstier , na.
Biooqoes , m. p1. kerters , welke beweer
den, dat de kwade eosgelen weder in
den hemel waren oigenomen.
Bispéniens , na. Pl, zekore orde van krul.
poosJe dieren.

, *_ - ,

*__,
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Bisqusin , In. Bereid schapenvel met de
iso! , o.
Bisque, f. in de kaatsbaan, Vijftien voor;
fig. Ii prend bien sa , 11 suit bien poencire sa - , Hij weet van de gelegenheid gebruik te maken. *_, Krachrig
vat , 0. ; - d'écrevisses, Krachtige kreeftensoep , vr.
I3ioquer , V. U. pop. , Pruilen , Pratten,
Barsten van spijt.
Bisquière , f. bij J. J. RoussEAu Geitenhoedster, vr.
Bissac , in. Knapzak , lzeiszak , na.
Bisse, m. Roodhorstje, o.
Bisoexte, m. Schrikkeldag (25 februarij
va's een schri/ckeljaar), na.
Bissextil , le a d j. als : An - , Année bis.
sextile , Schrikkeliaar , o.
Bissextion, f. Verdeeling 'van eenen hoek,

van tone lijn, enz. in twee gelijke
deeleta, vr.

Bissolithe , zie By000litlae.
° Bissis , us. bij de ouden , Byrsus , na.
soort van bruine zijde;a dradenter lengte
van 6 duim , waarmede de groote zetmossel zich aan de andere ligchamen
vasehecht, (men maakt er kousen, enz.

van).

Bistoquet, rn op de biljart, Schopje, o.
Bistorte, f. plant , Addertong , vr.
Bistortier, in. Houten vijzelstamfaer, Roerstok, na.
Bistouri
m. Insnijdmec , Bistouri , 0.
Biotourné , ée, adj. Scheef, Krom.
Bistournée, f. soort van schelp.
Bstourner, V. a. (Een paard) kloppen , (Een
paard) tot eesaen klophengst maken.
Bistre , f. bij schild., Bluer , vr.
Bisulce , adj. Met gespleten klaauwen,
Met gekioven voeten. Dier,
met gespleten klaauwen, o.
Bisuiques , zie Ruminass.
Bitafres , on. Pl zekere 'oofvogels.
Bitangor fl1. soort van Calaba.
Bitchemare , m. zekere visch.
Biterne , adj. f. als : Fleur -, Bloem
welker steel zich in drie takken ver.
deelt, die ieder drie bladdeeltjes hebben, vr.
Biti, on. zekere boom.
Bitin, rn zekere slang.
Bitome , f. geslacht van schelpen.
Bicord , rn Sehiemansgaren , o.
BitropogonS, rn pl. geslacht van planten.
Bittaque , rn geslacht van insecten.
Bitce , f. Beting , waaraan men het ankertouw vastmaakt , vr.
Bitter , V. 5. als : - le chble , Het kabel.
touìw on; de beeing seal/ten coo vast.
maken.
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Bittern, m. Salpetervoc!t, waaruit het
gewone zout getrokken is , o.
Bitton , in.

Kruisbeting , vr. * -- Mars.

schootknecht, m.
B tume , m. jodenlijm, vr. en o. , elard.
.

hays,

vr•

Bituminer, V. a. Met jodenlijm bestrijken.
Bicumineux, use, adj. Jodenlijmachtig.
Bilure, f. Bogt van het touw op het dek , vr.
Bivac, zie Bivouac.
Bivalve , m. Schelpvisch met twee schelpen,
Vt. *-, adj. Met twee vakjes of zaad-

huisjes.
Bivaquer, zie Bivouaquer.
Biveau, zie Bcauveau.
Biviaire,adj,Waar twee wegen zamenkomèn.
Bivial , le , adj. w. gebr. , zie Biviaire.
Bivoie, f. Wegschei di ng,vr., Tweesprong, m.
Bivouac, m. Bivouac, o.
Bivouaquer, V. n. Bi vouaqueren.
Bizaan , m. Bizamkat, vr.
Bizare, m. zekere trekvogel.
Bizarre, adj. Vrees d, Eigenzinnig, Zon

Bizar.

-derling,

Bizarrenient, adv. Vreemd, Zonderling,

Bizar.
Bizarrerie , f. I7reemd of Wonderlijk ge-

drag , o.. * -, 1/reemd ?weid , Wonderlijklaeid, Zonderlingheid, vr.
Bizé, m. als: - á deux fêtes , schoenma •
kers gereedschap.
Bizègle, m. zie Bisaigué.
B'ac , m. zekere vogel.
Biackburnie , f. zekere heester.
Bladie, f. geslacht van overblijvende planten.
Blafard, de, adj. Bleek, .ílJof, Mat, Per-

bleekt, Flaauw.
Blagre, zie Balbuzard.
B'aireau, m. -Das , m.

-, Penseel van
dassenhaar bij vergulders , o.
Blairie , f. geslacht van planten. * —,
veroud. , zeker regt. , held neet
het koren, o.
Blairier , m. soort van wilde eend.
Blakouel, m. geslacht van planten.
Blámable,

adj. Berispelijk.

Blame , m. Berisping , Blaam , vr. * -,
Openlijke berisping van de zijde des
regters , vr.
B1A , iner, V. a. Berispen, Laken, Afkeuren.
* --, bij regtsgel. , openlijk berispen.
Blanc , che , a-^j. Wit , Blank ; - comme
du lait, MMlelkwi t ; - comme de la neige , uneeuww t ; Peau blanche , Blank
vel, o.; fig. Faire journee blanche , Blaau-

even maandag maken. *-, Schoon, Zul.
ver , Rein ; Une chemise blanche , Eesa
schoon hemd , o. van geweren ,
als: Armes blanches, Blank geweer (in

tegenstelling van schietgeweer), o. ;
Argent - , Zilvergeld , o. i Magie blan•
che, Natuurlijke tooverkunst, vr.;
Abattre des arbres à blanche taille , Boomen op den grond afhakken; V ers blanco,
Rijmelooze verzen ; Cartes blanches,

Kaarten , waarop geene prentjes staan;
fig. fare. Donner carte blanche à q. q.,

I mand do vrijheid geven, om in Bene
zaak naar welgevallen te handelen;
Mettre q. q. en beaux draps blancs , le.
mand in verlegenheid brengen ; Se faire
tout - de son épée, Zich veel op zijn
aanzien laten voorstaan ; Avoir mangé
son pain -- le premier , Eerst in overvloed geleefd hebben en naderhand ge.
brek lijden ; zie ook Baton ; van een
garnizoca : Sortie dune place le bfton a la main, Eene vesting verlaten met

achterlating van alles. ° -, m. Wc,
o. , Witte kleur, vr. * -, Witte verve,
vr., Wit, o.; - d'Espagne, Spaansch
wit , o. ; — de craie , Krijtwit , o. ;
- de plomb , Loodwit, o. *-, Blanketsel, o. --, Glazuur (voor wit aar•
dewerk), o. *_,bij boekdrukk. , Inter.
lignes , vr. mrv. , Wit , o. *-, als: - de
l'oeil, Twit van het oog, o.; - de punlet, Spier (van kippen), vr.; - d'oeuf,
1J'it van het ei, Eiwit, o.; fig. Saig.
ner q. q. an -, Iemand al zijn bloed
aftappen, Sterk aderlaten; l\lettre q. q.
an —, Iemand al zijn geld afwinnen ;
ook : Hem van al zijne middelen be..
rooven, Hera uitkleeden. °.-, in som.
mige dobbelspelen, als: Amener --, Geene oogen gooijen ; (in het kegelspel :)
Faire (chou) -, Geene kegels raken of
omwerpen; Poudrer Is -, Geheel wit
poederen (in de rijsch:) Ce cheval boit -,
boit dans Ie -, en dans son - , Dis
paard heeft de punten van den bek
wit ; -- signé , -- seing , In blanco ge .
teelt end stuk , o. , Quittance en - , In
blanco geteekende kwittantie , vr. ;
Promesse en -, Promesse in blanco, vr.;
Livre en -, Boek in bladen , o. ; Drap
en-, Ongeverwd laken. o.; Procuration
en - , Procuratie in blanco , vr. * -,
zekere ziekte der booroen en andere gewassen. * -- , in de landb., als : - de
champignons, Witte uitslag op den grond,
o.; -. de fustier , Schimmel op mest
die verbroeid is, m.; -- de baleine , zie
Baleitre. *-, oul. zekere munt, Blank,
ns *-, Wi;, (waarnaar men schiet,)
o.; Tirer de but en -, Het wit raken;
fig. fam. De but en -, Met voordacht,
Opzettelijk.
Blanca , m. oude Spaansche munt.
;

BLAN

BLAN
Blancards, zie Blanchards.
Blanc-aune , zie Alisier.
Blancbsc, in. Lafbek, m. , Groentje, o.
Blanc.bois, m. Wit hout, (wilgen, pope heren , enz ,) 0.
Bancbourgeois, m. Eerste gru::errncel, o.
Blanc -d'eau , in. zic Nénuphar blanc.
Blanc.de.céruse , in. zie Céruse.
E1ancde.fard , in. BlanA'otsel , 0.
Blanc- de .Hollaiidc , na soort van populier.
Blanc- de .plomb, m. zie Plomb en Céruse.
Blanc.d'Espagne, us. Krijtpijp, vr.
Bianc-étoc , Blanc -être , in. , als : Faire
une coupe a ) Een bosch geheel om.
hakken.
I3lancha il le , I'. Allerlei kleine wityisch , us.
Blanchards , us. p1. Linnens , vaartoe het
garen vooraf haifgebleeke is„ o. meer".
Blancbâtre , adj. Wieachtig.
Blanche , F. in de toonk. , Witte muzijknf)ot , vr.op de biljart , Witte
bal, us.zekere zeezwaluw.
Blanche-coiffe, f. zekere vogel.
J3lanchement 5 adv. Ten aanzien van het
linnen , Zinde/ijle , Schoon , Rein.
Blanche-queue , f. zekere vogel , Wit-

seaart, us.
Blancher , m Leêrbereider van kleine
vellen, M.
Blanche -raie , f. zekere vogel.
Blancherie , zie Blanchisserie.
Blanchet , us. Witte wollen doek tusscizen
den timpan en de bom eener drukpers,
fl2. Filtreerdoek, us. Wit
wollen kamizool, o.zekere visch.
Blanchette, f. zie 1V1che.
Blancheur, f. Witlseid, Blankheid.
Blanchîment, us. Bleeken, Wit maken, o.
* _5 Bleeken , 1J'it worden , (inzond.
, Wit kovan was en linnen ,)o.
, in de
ken der mnntstukken , 0.
munt., Plaats, waar men de munt.
rtsskken wit kookt , vr.- , Opkoken
van het zilver 0.Vertinnen der

speldezo, o.
Bleeken of Wit maken der kaarsen , wanneer men ze in
de vrije lacht hangt , o.
Blauchir , V. a. Witten ; - nne niuraille,
Eenen muur witten. , Bleeken
- des toiles , de la dce, Lijnwaad
Was bleeken. * _ , Wasschon ; Donner
do huge a - , Linnen in de wasch ge.
yen ; cette femme blanchic, Deze vreuw
wascht van hier : Cette femme me blan
chit. Deze vrouw svascht voor mij,
bewascJst mij. - , Wit of Blank »zaken ; Cda blanchit lee mains, Dat maakt
dc handen 'wit of blank; De l'opiac
posr les dents , Opiaat , om de tan.
dsoz nit tsr maken; - de la vaisselle

d'argent, Zilvergoed opkoken; — deli
znonnaie , De muntstukken wit koken;
- les épingles , De spelden vertinnen;
- le plomb, Lood in het paar versinnon ; - uzi chaudron , .Lenen ketel schoon
waken , afkrabben; - leS boyaux,
Ds van vet gezuiverde darmen in het
water schoon maken.
bij sneden
Het ijzer wit vijlen.- , bij schrijnwerk. , Glad schaven.

'° - , bij hoef-

smecl., De hoeven raspen. *, bij sui.
lserbakk. , als: - les fruits , De wruchten , waaruit »sea de steenen heeft genonsen, in kokend water, enz. leggen,
om ze zacht te doen worden. * (4ndijvie , eszz.) ophinden , om geel of wit
te doen worden. (Eenen kapoen,
enz.) in warm water leggen , om hens
wit te doen worden ; fig. - q. q. , lemand regtvaardigcn, Zijne onschuld
betuigen of bewijzen. *_, V. n. Bleeken, Wit worden ; Ceo toiles ne blanchissent pas , Dit lijuwaat bleeks niet
wil niet wit worden ; Mettre des toiles
- , sur l'herbe pour - , Linnen op de
bleek leggen. * , Wit of Grijs worden ; spr. w. Tête de fou ne blanchic ja.
mais, De gekke» krijgen geene grijze
haren , (d. i. nemen niets zoo zeer ter
harte, dat hun haar daarvan grijs

wordt) ; fig. - clans le service, In de
dienst grijs worden , Zeer lang dienen;
Ce

coup de pistolet n'a fait

que -, Dit

pistoolschoe heeft slechts eens witte
plek op het harnas achtergelaten; Tons
les efforts qU'ofl a fairs pour faire réussir
cette chose, n'ont fait quo - , 411e po.

gingen , om die zaak tenen gelukkigen
afloop te bezorgen, zijn vruchteloos
geweest ; 11 n's fait que - dans cette af.
faire, Hij heeft in deze zaak te vergeefs zijn best gedaan , Rij heeft daar.
in niets uitgerigt.
Blarschissage , us. Wasschen , o., Wasch
vr. -, B leeken, o, Bleek, vr.
1Vasciuloost , Blcskloon , us en o.
Blanchissant , te , adj. vats de baren der
zee, Wit, Schuimend.
Blanchisserie , f. Bleek , vr.
Blanchisseur , m. Wasscher , Bleelcer, us.
Bianchisseuse , f. Wascheter , Wascio vrouw,
Bleekster, 'vr.
Blanc.jaune, za. zekere visch.
Blancheuvrier, tn. l7ervaardiger van of
Koopman in grof ijzerwerk , dat glad
geslepen words , als : Zeisefl , snoetmes-

sea, enz

us.

Blanc-manger , us. soort van spils van ka.
poenenvieesch , znete amandelen , enz.
Blanc-nez, m. zekere aap.
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B1ancpendard, m. soort 'van vogel.
Blanc-raisin , Blanc.rliasis , m. zekere zaif
van ceruis , was en boomolie.
Blandfordie , f. geslacht van planten.
Blandices, fT. p1. P'leijerij, vaardoor men
iemand iets afcroont , vr.
Blnnque , f. zeker loterijspel , 'vaaruit
men briefjes met of zonder nummers
trekt ; van hier : Livre de - , Steekboek , o. - , Wit blad in een steekboek, o. *_, Niet in zoodanige lote.
rij , [Fit briefje , 0. ; fig. Trouver -,
Op cone plaats, waar men iets he.
'waard heeft, niets vinde;o ; Hasard a
la -, Frisch gewaagd , Pvïeo; vioet het
wagen , wat er ook degevolgen van zijn.
B1anqiiett , F. Zekere kleine witte zomefleer. * _ zekere geringe witte wijn
in Languedoc. * _ Fricassee va's Jamsvleescio , Kalfsvleesch , enz. , vr. '
Dun wit bier , o. '° -, zie Ansérine
maritime.
Blanquille, f. Maroccaansche munt van ruim

lllatrer, v. a. (ICoorn) door A'unstmiddeltn
eon schoon voorkomen geven.
Biattaire , f. geslacht van planten.
Blatte, f. ICakkerlak, m
Blatti , in. Soort van mirt.
Blaude , zie Blouse.
BIavelle , Blavéole , Jllavette f. zie Bluet.
Blé, bled, no. Koorn, Graan, Zaad, o.;
Culture des blés, Korenbouw, Graank-o-uw, no. ; - d'biver, PPinterkoren , o.;
-de mars, Zemerkoren, o.; Epi de ,
Korenaar , vr. ; Terre a -, Koren/and,
o. ; Champ de , Korenakker, m;
Marchand de -, Korenkooper , m. ; Cornfierce des blés, Graanhandel, Koren
handel , m.; Grands blés Tarw en rogge; Petits on Menus blés, Garst, haver en boekweit. -, Tarw, vr.;
.- noir on sarrasin , Boekweit, vr. ; méteil , zie Méteil ; - de Turquie , zie
Mais; fig. fani. I\aager sont - en herhe,
on en vert , Zijn korentje groen eten,
Zijn ink,omen verteren , eer men het
heeft ,- Etre pris comme dans un -,
Niet kunnen ontsnappen; Crier famine
sur on tas de - , Te midden van den
overvloed over gebrek klagen; C'est
cm - en grenier, Dat is een appeltje
voor den dorst.
Bêche, ad). w. gebr., fain. T7erwijfd. *,
na. I7erwijfd mensclo , m.
Biègne, f. geslacht van planten.
Bleirne, f. zekergezwel aan de voorvoef
van een paard.
-zol
Thérne , adj. Bleek , Doodsbleek , Bestorven.
Blémir ., v. n. veroud , zie Pâlir.
Blencle, f. zekere bergstof, Blende, vr.,
Zingerts , m.
Blenne, Blennie, f. geslacht van visschen.
Blenjiolde , no. zekere visc/s.
Blennorrhagie, f. Zinking in de waterpees, vr.
Blennorrhée, f. Uityloeijing eener slijm
stof, vr.
-acht/ge
Bléphare, f. geslacht 'van planten.
Collyre
-„
:
als
Zalf
Blépiaarique , adj.
voor de oogleden, 'vr.
Blépharophthalmie , f Ontsteking der oogleden , vr.
Bép1aaroprosis, f. Neêrzakking van het
bovenste ooglid, vr.
Blépharot s, zie lllépharophthaimie.
Blépharoxyste, no. voorheen, zeker werktuig, om inwendig aan de oogledero
insuijdingen te deen.
Blésité , f. Verwisseling tenor scherpe
letter voor tent zachte , (d. i. het u/cspreken van z in plaats van S, d in
plaats van t, eïsz.,) vr.
Blesaé , ée, aJj. Gewond; van hier t fig.

10

cent.

Blaps, m. geslacht van insecten.
Blaque , f. Tabaksblaas , vr.
Blaquet , in. aan sommige kusten , kleine
zeevisch , welke men in de netten vangt ,
en alleen tot aas gebruikt.
Blaser , V. a. Verstompen, Bederven (door
het gebruik van den sterken drank of
door den we/lust) ; Les excès Pont blasé , Zijne buitensporigheden hebben hem
van Zijne gezondheid , van alle geestkracht beroofd; U est entièremenc blasé ,
Zijne gezondheid is geheel verwoest;
van hier : Ecre blasé our les plaisirs , sur
les spectacles, /1/Je lust voor de vermaken , voor den schouwburg verloren
hebben. *_ (se), v. pr. (Door het gebruik van sterke dranken of door den
we/lust) zijne ge zoudheid verwoesten.
Blasie, f zekere plant.
Blason , m. Wapenkunde , Blazoenkunde,
vr. °-, Wapen, Wapenochild, o.
.J3lasonner , V. a. (Wapens) uitleggen. * ,
(Wapens) schilderen. * _ , bij gao.,
De metalen der wapenkunde voorstellen.
Biasonneur , m. W. gebr. , Ultiegger van
wajensc/silden , on.
Blasphémateur , in. Godslasteraar , in.
J3!aphómatoire , adj. Gods/aster/i/k.
Blasphérne , M. Godslasterin,a , vr.
J3laspbétner ,, V. 11. Godslasterhijk spreken,
God lasceren , Vloeken.v. a. (God
of Den naam van God) lasteren.
Bloste , in. zeker boompfe.
Ba,tèwe, na. zeker gedeelte van het vrncht.
beginsel der zaden.
Blatier, us. Korenbzandelaar in het klein, no.

TLOT
Avoir le cerveau — , Niet tinel bij zijn
hoofd zijn. * --, m. Gewonde, tn.
]-lesser, V. a. Wonden , Kwetsen, TUerwonden , Eene wonde toebrengen. * —,Zeer
doen , Drukken , Knellen ; spr. w. , zie
Bit et Soulier; fig. Kwetsen , Beleedi gen , Te kort doen , Nadeelig zijn;
Cela ne blesse personne , Dat doet niemand nadeel , schaadt niemand. * —
(se), v. pr. Zich kwetsen. *_, Elkander kwetsen. * — , Zich bezeeren.
Blessure , f. lk and , Klvetsuur , vr. , fig.
Wonde, Beleeding, Verongelijking , vr.
B!estrisme , m. dgnhoudende onrust des
ligchaams , vr.
Blète , f. geslacht van planten.
Blécie, f. ze/ere plant.
Bette , adj. f. enkel van peren , Week,
. eursch. *—, f. zie Bette. *—, zeker
kruid , Meijer , vr.
Bletton , zie Beton.
Bleu, ue, adj. Blaauw; van hier: Cen.
dres bleues , zekere blaauive verw,
Blaauwe ascis , vr. ; Parti —, Plunderbende, vr., Moeskoppers , m. meeti'.;
11 a les bras tout bleus des coups qu'on
lui a donnés, De armen zijn hein blond
en blaauw geslagen; Le cordon —, Het
blaauwe lint, (ordelint tier ridders
van den H. Geest,); 11 eat cordon —,
Hij is ridder der orde van den B. Geest;
fig. Contes bleus, Sprookjes, o. meerv.,
zie Corte. * —, m. Blaauw, o., Blanc.
(we kleur, vr.; — céleste, Hemelblaauw,
a.; — d'azur,, 1/zuur, o.; — de mooltagne, Bergblaauw , o.; — de Prusse,
Berlijnsch blaauw, o.; — du roi,
Koningsblaauw , o.; ,- -- clair, Ligt.
blaauw ; — de cove, Blaauw uit eene
i ndigokuip , o. ; — de forge, zekere
blaauwe verw van ijzerschuim voor
grotwerk; — de tournesol, Lakmoes, o.;
— It lavis , Blaauw om te wasschen , o. ;
Passer au —, (Linnen) doorhalen ; Mettm e one carpe au — , Eenen karper blaauw
koken.
Bleuatre, adj. Blaauwachtig.
Bleue, f. zekere ziekte , waarbij de huid
eenigzins blaauw wordt.
Bleuir, V. a. Blaauw maken ; -- on métal,
.;en metaal blaauwen , (d. i. zoodanig
Iaeet maken, dat het blaanw wordt).
Bleuissoir, zie Revenoir.
Blin, m. selheepsw., Raanbout, m ,Ramblok,
o. *—, zeker werktuig der zijdewerkers,
waarop zij de te scheren zijde schik
Scheerblok , o.
-ken,
Blindage , m. _Blindering , Dekking met
luiken of blinden, vr.; Buis de --,
Blïnderinghouc a.

1i3

Blinder, 'v. .a. in den vestingti., Met luiken of blinden dekken.
Blindes , f. pl. in den vestingb. , Blinden,
vr. meerv.
Bloc, m. Blok (steen, marmer) , o.; -d'échuntillon , Bewerktt blok , o.
Blok (van hout, enz.), o. *—, scheepsw.
zie Chouquet. * —, bij valken. , Rek , o.
Bloc, m. Hoop , Stapel (waren) , m. ;
En —, Bij den hoop , Voetstoots ; Vendee en —, Poetstoots verkoopen ; van
hier : Faire (un) marché en -- et en ta
Een algemeen accoord aangaan. -che,
B'oeage, m. Yuisteenen, Stopsteenen, m.
meerv. * — , Inzetten eener verkeerde
letter in plaats van eene andere , die
wen ep dat oogenblik niet los heeft, .o.
Blocaille, f. zie Blocage in de r. beteek.
Blochet , m. Seeekbatk, in.
Blocus, in. Blokkering, Berenning , yr.;
Faire Ie -- d'une place , Eene vesting
blokkeren , berennen.
Blond, de, adj. Blond. *—, m. Blonde,

Blond man., m. *—, Blonde kleur,
vr.; van hier : Etre d'un — ardent , Puurrood haar hebben ; Avoir lea cheveux
d'un — de filasse, 1lasblond haar hebben.
Blonde, f. Blonde, Blonde vrouw, vr. of
meisje, o. * —, soort van kant, Blonde, vr.
Blondier, m. Blondenmaker , m.
Blondin , m. Blond jongeling , m. ; van
hier : Pronker , Saletjonker, m.
Blondine , f. Blond meisje ,. o. , Blonde
vrouw , vr.
Blondir, V. n. bij dicht. , van koren , Ge
Geel worden, Rijpen.
-len,
Blondissant , te, adj. bij dicht., Gelend

Rijpend.
Biongios , m. zekere vogel.
Bloquer, V. a. Blokkeren, Berennen. * —,
bij metsel., Ledige ruimten met stopsteenen vullen. * —, Dikke muren langs
de loopgraven maken. * — , bij drukk. ,
Omgekeerde of Verkeerde letters zetters
bij gebrek van de regte. * —, in het
biljartspel, Met Benen sterken stoot in
den hoekzak stooten. * —, scheepsw. ,
Met koehaar en teer bekleeden. * --,
bij valk. , van den valk , Den patrijs
houden.
Blossir (se) , V. pr. van peren , Beursc1^
worden. * — , van mispelen, Eetbaar
worden , Verrotten.

l3lossissemenc , f. Beurschheid , vr. °—,
Eetbaarheid van mispelen , vr.
Bloc , m. IJ'egmeter van een schip , M. *—,
Dwarshout, waarop een valk zit, o.
Blotcir (se), V. pr. In elkander kruipen,,

Ineen krimpen , Kreta liggen in heat

14aá

BLOU

BOIR

bed, In oenen hoek kruipen of hurken. Bodée , f. houten bank der glasblazers.
Blouse , f. aan eene biljart , Zal, m. ; Bodian , M. geslacht van visschen.
Blouses des coins , Hoekzakken , ns. Bodine, f. in sommige streken. Wiel (van
meerv.; Blouses des cótés, 1l7iddelzakeen schip), vr.
ken, ns. meerv.
Bodiserie, f. Bodemerij, vr.
Blouse, f. Kiel, Blaauwe kiel, m.
Bodiuure, f. scheepsw., Omwindsel aan
Blouser (se) , v. pr. T7erloopen ; fig. fain.
touw om den ankerring , o.
Zich vergissen of bedriegen.
Bodrat, in. zekere Egyptische stof.
Blousse , f. Korte wol , vr.
Bodrache , zie Baudruche.
Bluet, m. Blaauwe bloem, Korenbloem, vr. Boebere, f. geslacht van planten.
Bluette , f. T7onkje , o. ; fig. Geestige trek, Boédromies, f. p1. zekere feesten bij de
us. *—, Klein voortbrengsel des verouden.
naufts, o.
Boédromion , m. derde maand van het
Bluteau , m. Buil, Meelbuil , Bakkers.
4theensche jaar.
buil , m. * — , bij looijers , pakje wol, Boebrnère, f. geslacht van planten.
om de vellen cif te drongen.
Boemyce, m. geslacht van planten.
Bluter, v. a. Builen.
Boenac, m. zekere visch.
Bluterie , f. Bui lkamer , vr.
Boenglo, m. soort van Bignone.
Iilutoir, zie Bluteau in de i. beteek.
Boësse , f. Schraapbeitel , m.
Boa, f. Reuzenslang, Boa, vr.
Boësser, v. a. 4fschrapen, Met den schraap Bobae , zie Bobague.
bei tel schoonmaken.
Boba;ue, m. soort van Noordsche marmot. Boeuf, m. Os, m.; — de labour, Trek.
Bobart, m. geslacht van planten.
os , Ploegos , m. ; 1 table à boeufs , Os.
Bobèche, f. Pijp (van eenen kandelaar), vr.
senstal , m. ; Langue de — , Ossentong,
Bobi , m. zekere schelp.
vr, T —, Ossenvleesch , o. ; — à la mode ,
Bobille, f. tij speldenm. , Houten rad, o.
Gestoofd rundvleesch, o. in de
Bobine , f. Klos, Garenklos, m.
bouwk. , als : Geil de —, Rond dakBobiner, V. a. Op klossen winden, Spoelen.
venster, o.
lobineuse, f. Garenspoelster , vr.
Bogarmiles, m. pl. zekere dweepers, wel.
Bobinière, f. Bovenstuk van een' goud ke aan god Bene menschelijke gedaante
draadmolen , o.
toeschreven.
ilobo , m. tot kleine kinderen sprekende, Boghei, m. soort van opene cabriolet.
Klein ongemak , Zeer , o., Faire (du) Bogomiles, zie Bogarmiles.
— à un enfant, Een kind zeer doen.
Bogue , f. Kastanjebolster, m. s—., •
Bobos, m zekere reuzenslang.
zekere visch.
Bocage , in. Boschje , o.
Bolgade, f. voorheen, Heerendienst met
Bocager, ère , adj. bijna veroud, , Zich in
ossen , vr- .
de bosschen ophoudende; Dieu --, Boscis. Bolsé, Bohéa, m. Theeboei , vr.
god , m. ; Ny mphe bocagère , Bosch- Bohéme , Bohémien , m. Heiden , (Zigeu.
nimf, vr.
ner ,) us..
Bocal, m. Bokaal, vr. ° —, bij Bcheik. , enz.
Bohémienne, f. Heidin, vr.
Groote glazen fleschz, vr. *---, BlondBohkat, m. zekere rock der Roode zee.
stuk van sommige blaasspeeltuigen, o. Bohon.upas, m. zekere Bomboom.
Bocambre, zie Bocard.
Bohumbu , zie Bombu.
Jiocamèle , f. soort van wezeltje op Sar. Boïard, m. in Rusland, Boifard, m.
dinië.
Boicuaba, m. zekere groote slang.
Bocard, in. Stampmolen , m. ; Passer an—, Boicupecanga , m. zekere Braziliaansche
zie Bocarder.
slang.
Bocarder, V. a. (Metaalerts) stampen.
Boie, f. soort van voerbaai.
Bocardo , m. soort van sla/trede.
Boier, m. Boeijer, m., zie Boyer.
Bocas, m. zeker geweven katoen. *
Boiga, m. zekere 4merikaansche adder.
.Mondstuk eener trompet, o.
Boiguaca , m. naam van twee slangen.
Bocca.d'inferno , f. zeker vurig natuur.
Boigue, m. zekere boom.
verschijnsel te Bologne in Italië.
Boin•goli, m. zekere plant.
Boccone, no. zeker boouslpje.
Boire , v. a. irr. Drinken ; — dans on verBochetum , m. oeroud. , Tweede afkooksel
re, Uit een glas drinken; Donner à —,
vara zweetdrijvende houten , o.
Te drinken geven; -- à la glace, Ijs Boehir, m. zekere slang.
koud drinken; Du vin lion á —, DrinkBoco, m. zekere boorre.
bare wijn ,m.; van hier: Cet homme
Boldart, Boddaert, m. zekere visch,
Loit bigin on sec, Die man kan wc t

BOIl
verdragen (d. I. wordt niet gewak-kelijk dronken); Donner pour a des
ouvriers, Leur donner de quoi ---, dan

werklieden eersen drinkpenning geven,
IJuss2 eene fooi of een drinkgeld geven i
— à la santé de q. q., Op iemands ge•
zondheid drinken ; Chanson a - -, Drinklied, o. ; — a q. q. , Iemand toebrengen ; fig. -- le calice jusqu'à Ia lie, Den
beker (des lijdens) tot op den bodem
ledigen ; — on affront, Eene beleedáging verdragen; spr. w., Qui fait la
fate Ia boft, Die dat spel gerokkend
heeft , moge het ook afspinnen , Die
zijne billen brandt , snoet op de blaten zitten ; Puisque Ie vin est tiré , it
faut le—, Wie a zegt, moet ook b zeggen, Nu men zoo ver gegaan is, kan
assen niet terug treden ; Qui bon l'achète
bon le boit, ff'i e goede waar wil heb
moet niet op het geld zien ; C'est-ben,
tine mer h --, Dat is een werk van
langen adem ; A petit manger bien —,

Waar weinig te eten is , moet men

zich met drinken schadeloos stellen.
0 — gewoon zijn (sterken drank) te
drinken , Drinken , Zuipen. *—, van
dieren , Drinken, Zuipen. *—, van

andere dingen , Inzuigen , Inslurpen ,

Opslurpen ; van hier : Le papier boit,
Het papier slaat door; Faire -- du liege,
Linnen bij het naaijeu slap houden;
Faire — les peaux, De huiden in water
later veeeken ; zie ook : Blanc; Le the.
val ooit la bride , De toom van het
paard zit te stijf in den bek. Zie
ook Bu.
Boire , m. Drinken , o. , Drank , m. ; Le
-- et le manger , Eten en drinken , o. ;
van hier. 11 est Si attaché l l'étude qu'il

en quitte

on

perd le — et le manger,

hij studeert zoo sterk , dat hij eten

en drinken vergeet, aan geen eten of

drinken denkt.
Boire , m. Stilstaand water langs eene

rivier , e.

Boirin , m. Touw aan eene ankerboei , o.

Bois , m. Bosch , Woud , Hout , o. ; Pays
de — , Bosch/and, o. ; -- sacrés , Heilige
bosschen, o. meere.; spr. w., Qui traint
les feailles, n'aille pas an --, IVien het
aan nsoed ontbreekt , wage zich niet;
La faint chass` le loup hors du —, De
honger is een scherp zwaard. * —,
Boomen in een bostb, m. meerv. , Bosch,
Hout, o. ; --- de haute futaie, Opgaan.
de booroen, m. meerv.; -- taillis , Hak
Verbrand bosch of
-bosch,.;—arin
5 o.
-- carié on pourri, Perrot hout , o.;

hout, o ; -- courbé, Krom hout

BOTS
-w- chablis , Omgewaaide boomgin, M.
•meerv. ; Bois eharmés , Ziek hout , o. ;
— en défends, Hout, dat niet gehakt
mag worden , o.; — gelif, Hout, dat
door de vorst geborsten is , o.; — marmentaux ou de touche, Hout tot sieraad
om een huis, enz. o.; — mort, Dood
hout; -. mort en pied, Gestorven hout, o.;

(lort --, Gering hout (dorens, enz.), o.;

— rabrougi, Kromgegroeid hout, Scheef
hout, o.; -- recepé, -dan den voet af
-- sur le-gehaktbomn,.erv';
retour , Hout, dat aan liet achteruit
gaan is , o.; -- vii, Gezonde boomen 9.
(die vruchten dragen, als; eiken, beu..
ken, enz.), m. meerv.; -- d'entrée,,

Boomen , die slechts weinige groene
takken hebben , m. meerv.; -- à faucillon, Klein hakhout , Weekhout , o.;
-- combugé, D. oor-waterd hout, e.; -- décbaussé, Boomera , welker wortels men

ontbloot heeft, m. meerv. * -, alles,
vat van de boomen , enz. komt , en

dienstig is, om te branden Hout, o.;
-- k brtller on de chauffage, Brandhout,
0.; --- neuf, Hout, dat niet gevlot
is, o.; — de gravies, Hout, dat in
?

steenachtige streken groeit , o. ; -- dot_
té, Ulothout, 0,; — perdu, IIout, dat

men, zonder het tot een vlot te ma.ken , in de rivier werpt , en het el.
dens weder o pyi scht,ó, ; — en train, Vlot hout , Vlot, o.; -- canard, Hone, dat
naar den grond zinkt, o ; — volant,

Hout , dat regelregt naar de haven
drijft, o.; -- echappés, Op liet land
gedreven hoist, o. ; — petard, Schi lhout ,
Geschild hout , ot ; Uil train de -r,, Een
houtvlot, o.; — de eorde, t7ademhout ,
o.; — de moule on de rrionlure, Maat.
hout , o. ; -- de connpte, Talhout, o. ;
Scieur de --, Ilouszager , no. °—, dat gene van de loonzen, hetwelk de tim-

merlieden , enz. gebrui ksn , Hout , o.;

— en grume , Gnaescisild hout , o.; -de brin , Kanthout, o. : -- de sciage,
Gezaagd hout, o.; — lavé, Glad ge.
hakt hout , o.; — de roerraio , zie iVier.
rain ; — d'ouvrage, Werkhout (waarvan

men klompen, lepels, enz. smaakt), o.;
-- de remontage, flout voor affuiten,
wagens , enz.; -- refait, Krorn hout,
dat mega door het kantiaouwen regt ge
heeft ; — tnadré on noneux -m,akt
Vochtig hout, o.; — tranché , Hout met
den draad dwars, o.; — de cantiban,
zie Cantiban; -- d'émadl, Uit het hart
gezaagd of gekloofd hout , o.; -- $ache ,
Vierkant gehakt hout met stuns/se kan.ten, o.; -- gras on doei, Los hout, o.;
10
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,- dur ou rustique, Grof hout, Hout
met eenen groven draad, o. ; — léger,
Ligt of IVeek hout , o. ; — affaibli
Verzwakt hout , (d. i. regt hout, dat
men door behakking krom gemaakt
heeft , ) o. ; -- apparent , Onbekleed
hout. 0. ; — déchlré , Oud hout , o. ,
,elfval, rn.; — corroyé , Ruw geschaafd
hout , o.; — déversé ou gauche, Getrokken hout, o. ; — non ouvré , Onbewerkt
hout, o.; Débiter du —, zie Déhiter;
— de charpente , Timmerhout , o. • — de
marine, Constructiehout-voor schepen , o.
* -- , bij boekdrukk. , als : — de tête ,
Hout, dat in de drukvormen boven de
bladzijden komt , o. ; — de fond, Hout,
dat tusschen de bladzijden komt, o.;
(aan een geweer: ) — de fusil , Lade , vr.;
— de lit , Bedstede, vr. , Ledekant , vr. en
o. -- de senteur, — aromatique, IVelriekend hout, o. ; -- de teinture , Verf
het kegelen en het tik--hout,.*—in
tak , als : Abattre du --, Veel kegels
emwerpen, Schijven slaan; fam. en
spr. w. , Vous verrez (Ie quel — je me
chauffe, Gij zult zien , hoe ik het rasaak,
hoe Ik mij hond; Ne savour de quel —
faire flèche, Niet weten, wat men - doen
zal , Zich niet weten te helpen ; 11 ne
faut pas mettre Ie doigt entre Ie — et
l'écnrce , Men moet zich niet mengen it
de geschillen van personen, welke door
de natuur vereenigd zijn ; Trouver visage de —, Een botje vangen , Bot
vangen , De deur gesloten vinden ;
A gens de village , trompette de —, Men
moet ieder naar zijnen stand behan.
Ie;:! ; Cet officier n'est pas général , mais
it est du —, dont on les fair , Deze officier verdient door zijne bekwaam.
,
beid, enz. generaal te worden.
.Horens (van een hert , reebok , enz.) , o.
mrv., Gewigt, o. — , zekere ziekte,
welke het vee in het voorjaar aantast,
wanneer het in de bosschee graast.
Bois-à-baguetce, m. naam van twee soorten van Raisiniers.
Bois-à•balais , m. Bezemhout, (b. v. berk,) o.
Bois-à-baptisre, m. zeker gewas.
llois•à-baraque, zie Chigomier.
Bois-à-barrique, m. soort van Bauhinie.
Bois-agatisés on agatifiés ,. m. pl. Versteend
hout, dat naar agaat gelijkt, o.
Boisage, m. Houtwerk, waarmede iets beschoten wordt, o.
Bois-à-piaus, m. zekere -boom op St. Do.
mingo , welks bladen een middel zijn
epen de Pin.
Bois-béni, zie Buis.
Bois-4aénoit-fin , ra. zekere boom.

Bois-bitumineux, in. Betumineus hout,
Bois-calpon, m. boom op St. Domingo.
Bois-cannelle, m. naam van verscheidene
beamen, die een welriekend hout hebben.
Bois-d'aguilla , m. zekere welriekende
boomschors.
Bois-d'ainon, m. zie Robinier violet.
Bois-d'amourette , m. soort van Acacia.
Bois- d'anis, m. bast van eenige booroen.
Bois-d'snisette, m. zie Poivre en ombelle
de Sainc-Domingue.
Bois-d'arada, m. zieTavernon.Bois•d'argent,
m. soort van Protée.
Bois-de-banane, m. soort van Canang.
Bois-de-Brésil, m. Braziliehout, o.
Bois-de-charnbre, m. zekere plant,Agave, vr.
Bois-de-chandelle, naam van verscheidene
soorten van boomen.
Bois.de-chaue.sonris, m. soort van vrucht.
Bois-de•Chine, m. zekere boom.
Bois-de-couleuvre, m. naam van verschef.
done boomen , dus genoemd wegens der.
zel ver golvende kleuren sof wegens derzelver eigenschap , om een middel op
te leveren tegen den beet der slangen,
Slangenhout, o.
Bois-de•cuir , zie Dirca des warais.
Bois-de-frédoche, m. zekere boom.
Bois-de•grignon, m. zekere boom.
Bois-de•lait , m. Boom , die een melkachtig sap bevat , IYlelkboom , m.
Bois-de-lame, m. boom, waarvan men pij.
len, lansen , enz. maakt.
Bois-de-Liége, m. Kurkboom, m., Kurk hout , o.
Bois- de- lumière, m. Vlamhout, o.
Bois. de-palixandre , m. zeker hout.
Bois-de- plomp des Canadieus, zie Dirca
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des marais.
Bois- de-rape , m. naam van verscheidene

boomen , die zeer ruwe bladeren hebben.
Bois-de-Rhodes, zie Bois-de-rose.
Bais-de-rose , m. boom , welks hout eenera

rozenjeur verspreidt.
Bois-de-sang, zie Bois-rouge.
Bois-des-fièvres, zie Quinquina.
Bois-de-tisane , m. zekere plant.
Boiser, V. a. Beschieten (met houtwerk),

Beplanken.
Boiserie , f. Houtwerk , , waarmede een

muur beschoten wordt, Beschot, o.
Boiseux, use, adj. Houtig , Hou aachtig.
Bois-guillaume, m. naam van verscheidene

borgmen op het eiland Bourbon.
Boisilier, m. scheepsw. , Houthakker , m.
Bois-Isabelle, m. naam van drie ver

-schilendbomr.
Bois-ivrant, m. geslacht van beamen.
Bois.jaune, m. naamra van onderscheidcne

boomen inn' geel hout.
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Bois-laiteux , m. zie Bois-de-Iait.
Bois-léger, m. boom van Panama.
Bois-long, m. zekere melkboom van Peru.
Bois-makake , m. zekere boom op de 4ntillen.
Bois•minéralisé , m. Hout , dat in mine.
raai veranderd is.
Bois-néphrétique , m, Hout van den Ben.
Bois.noir, m. Zwart hout, o.
Bois-pétrifié , m. Persteend hout , o.
Bois-rouge, m. _Bloedhout , o.
Boisseau, m. Scliepel , o. * —, in het Evangelie , Korenmaat , vr. * — , bij knoopenmak. , 1/lechtkussen, o. *—, Holte
waarin de kraansleutel draait , vr.
*—, bij pottenbakk,, als: — de poterie,
flarden pi jpstuk (voor waterleidingen,
waarbij er verscheidene aan elkander
worden gevoegd), o.
Boisselée, f. Schepel (vol), o.; van hier:
Une — de terra , Een schepel lands ,
(d, i. zoo veel land , als met een schepel koren bezaaid kan worden,) o.
Boisselier, m. Werkman , die houten korenmaten, enz. maakt, m.
Boisselerie ,: f. Maken en verkoopen van
houten korenmaten , enz, o. ; Commerce
de — , Handel in houten korenmaten,
enz. , m.
Boisson , m. Drank , m. * —, in sommige
streken , Nawijn , m. ( d. i. drank,
velken men verkrijgt, wanneer men
water op de ui tgecerste druiven giet.)
*--, scheepsw., Water met azijn, o.
Bois•suant , zie Anagyre.
Bois•sudorifiques, m. pI. Zweetdrijvend

hout , o.
Bois-tapiré , m. zekere boom.
Bois violet , zie Bois•de•palixandre.
Boyce , f. Doos , vr. ; — .à perruque, Prul.
kendoos , vr.; — à poudre , Poeijerdoos, Poederdoos, vr. *—, Doos vol,
vr. ; Une -- de confiture, Eene doos vol
confituren. * _ , Tabaksdoos , vr. * —,
Bus, Bos , vr. ; — á poivre , Peperbus ,
yr. * — , bij vuurwerk. , ook : — de réjouissance , soort van mortier. * —,
Kas , Scheede , Bus , vr. ; — de montre ,
Horlogiekas, vr. ; -- aux lettres , Brie.
renbus , vr. ; verder : Pan , waarin de
tap eenar as loopt, vr. ; Pan , waarin
een been gaat , vr. ; ( bij wondheel. )
Beenlade, (een werktuig, waarin een
gebroken been wordt gezet,)vr.; (aan
eene de ukpers ,) Bus, vr.; (in de bouwk.)
Dekplank (van eenen balk), vr.; (aan
eene wagenas ,) Buis , vr. ; ( aan een
orgel ,) Pijp , waardoor dewind naar
de trompet, enz. wordt geleid, vr.;
n--

de laulaterne, Lantaarnkas, (waarin
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de touwen besloten zijn), vr.; La —
gouvernail, Gat in den helmstok van
het roer , o.; — de pootre , Balkkoe
ker, m.
Boite, f. Tijd , wanneer jonge wijn drin.
baar is , in.; Du vin en — , Drinkbare wijn, m.
Boitement, ni. w. gebr. , zie Claudication.
Boiter , v. n. Mank gaan, Kinken, Kreupel gaan, Kreupel zijn; — d'utu pied,
d'un cóté , d'ane hanche, 4an ééne zijde mank gaan ; van hier: Ce cheval
boite de vieux (temps) , Dit paard is
reeds lang kreupel.
Boiteuse, f. Kreupele, vr.
l3oiteux, use , adj. Blank , Kreupel, Hinkend. * — , 4.;n de twee randen van
verschillende kleur , b. v. Schal --- s
ook bij ons zoo genoemd. *—, m. Kreu..
pale , no ; spr. w. , Il ne fuit pas clocher
devant les —, zie Clocher; 11 faut attendre le —, Die tijding vereischt nadere
bevestiging.
Boltier, ni. bij woniheel. , Zalfdoos, vr.
Boitte ,f. was (.aan vischhoeken), o. °—,
zie Menuise les de 2. beteek.
Bojobi, m. soort van boa.
Bokas, f. pl. katoenen van Surat.
Bokei, m. zeer ligte wagen.
Bokking, adj.m., als: Hareng —, Bokking, m.
Bol, vu. bolus, Brok , Slikbrok• (van
geneesmiddelen) , m. als : -- alimentaire , Brok, (voedsel , op het oogenblik, dat het op de tong vereenigd
wordt en doorgeslikt zal worden,) in.
* — , ook : -- d'Arménie , zekere vette
aarde, Bolus , vr. * —, ban , Plaats,
welke de visschers met de zegen moeten
houden, om de netten der anderen niet
te beschadigen, vr.
Bolaire , adj. als : Terre —, zekere fijne
aarde , waarmede de oude Egyptenaren
hun aardewerk verglaasden ; ook : holus , vr.
Bolantin , m. het vi sschen in Bene schuit
met enkele lijnen.
Bolax, zie Chaasitis.
Boldu , M. zekere boom.
Bolet, m. geslacht van planten.
Bolétite, f. zekere steen van eene grijs
kleur.
-achtige
Bolétoïdes,f. pl. soort van kampernoeljes.
van
vischnet.
soort
Boliche , f.
Bolides, f. p1. Luchtsteenen , M. meerv.
1 ollandistes, m. p1. Bollandisten , m. mry.
Boltone , f. geslacht van planten.
Bolty, m. zekere viscli in den Nijl.

Bolus , zie Bol.
Bolzas, ce. zekere Indische stof.
Bom, 13oma, ira. soort van slangen.
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ntha, zie Capivard in I6 2 , betee1 e
9,mba1 9 n, in,. groote tr o mpet der negers.
Bpmbance , ! fain. Goede sier, vr.
Bombarde, f. voorheen, zeker geschut om

stenen te werpen. *_, na de uitvinding van het buskruid, Stak geschut , waarmede men steeneu afschoot,
'0. , Donderbus , vr.,
jfl CCtI orgel,
zeker register, Basbrommer, m.
Mond van eenen steenoven , m.
Bombardement, m. Bombardement ,
Jiombardering, yr.
Boinbarder, v. a. Bombarderen , Met bommen beschieten.
Bombardier, m. Bombardier, vs.
ombardiers , ii:!. p1. zekere insecten.
Bombasin , m. Bo mbazijn , vr. ; De. —
Bombazijnen.
Bombe, f. Bom, vr.; A l'épreuve de le—,
Bomvrij ,. fig. La — crèvera , éclstera,
n'est pas loin de crever ets d'éclater, iJle
bov.sel zal spoedig uitbreken.
Bombeinent , in. Welving. Boogvormige
uitzetting , v.—., Buik , m., BuikigI2eid, Bomkering, vr.
Bomber, V. a. Boogvormig uitholen of
uitzetten, Bomberen , Met eenen buik
maken, * - , Uitholen. * _ V. fl. Boogs
-wijzevrhogdfutijn,Be
buik maken; Le tuur bombe, De muur
heeft etnen buik.
Bombiates, In. Pl zekere zoute,,.
Bombille, zie Bombyle.
Bombique, adj. als: Acide -, Zuur uit de
poppen van zijdewormen getrokken , o.
Bombix, zie Bombyx.
4 ombos , m. naam van den krokodil op
dv 4frika 4 nsc/se kusten.
;liumbu, in. zekere boom op Coiloos.
SEombus., m. Wind, die zich met gedraisch van achteren ontlast, w
Eom.byctes, m. p1. zekere insecten.
Boinbyliers, m. p1. zekere insecten.
Bombylle M. geslacht van insecten.
1Qrnbyx, in. geslacht van insecten (waare

,

toe onder anderen de zijdeworm be.

hoort).
Borne, f. Groot zeil (eene,' sloep), a.
, vr.
Bomerie , f.
Boneoniques >m. p1. bij de Lacedaemonirs,
jonge lieden , welke zich ter ecre van

Bodemerij

Diana lieten geeselen.

Bon, nne, adj. Goed, Voortreffelijk. *•_,

Goed aanzienlijk. *_, Goed, Gunstig.
_ , Goed , Dienstig, Nuttig; - pour
en contre la fièvre, Goed voor of tegen
de koorts Toile bonne a faire dec draps,
Goed linnenvoor lakens , a.; Do bois
C

;

pour Ia charpente, Goed timmer/coat, o.;
Do pajir - pour faire des compte,

Goed paple.r voor rekeningen ;van hier:
Une bonne plule , Een ,veldcdige regen;
Une bone gelbe , Bene helizame vorst;
Ccle nest a rica, .Dat deugt nergeiss toe. - , Good, Geschikt , Bekwaesm , Ervaren ; Un - marchet4r,
Een goed looper, vs., van hier: Le —
âge, De jaren der kracht, o. meerv . ;
Le — tempi , De gunstige tijd , vs.;
La bonne saison Iie: gunstige jaarge1

tijde. —, Goed , Groot , 4anerkelijk,

4anzienlijk ; Une bonte lieoe , Een
goed uur , 0. Goed , Goedaardig,
.11lenschlieven4 , inschik/eelijk; van hier:
Un — homme, Een goed man (met
het uoyendenkbee/d van eenvoudig/zeid
en ligtgeloovig/oeid), vs. -, Goed,
Braaf, Deugd.zaam, Lijfelijk; fam.
Cette affaire eet en bonne main , Die zaak
is in goede handen; A que!que chose
malbeur esc — , Geen enge/uk is zoo
groot, da.t niet eenig voordeel medebrengt; Ii fat — en cet endroit, Men
is /sier zeer wel II fait — avec lui,
Men kan a//es van ham krijgon ; 11 ne
fait pas - a avoir affaire a cet homme,
liet is ,siet goed , met dien man in aanraking te komen ; Trouver — , Gaul.
vinden , Goedkeuren; ook: Toestaan,
Gedoogen ; Tenir - Zit/s goed houden,
Volhouden , I/o/harden ; Un homme qui
a - pied , - oeil , Een vlug en wakwer man ; Avoir do - temps , Rust
hebben, Uis'rascen ,. Prendre du - tempo,
Zijn gemak izemen ; ook : Zijne zaken
verotaarloozen ; Donner Ie - jour , Gee.
den dag wenechen ; Souhairer la bonne
année, zie Annie; — an, mal an, Piet
eene jaar door het andere; i/n - jour,
Een hooge feestdag ; Faire son — jour,
Communiceren ; iron. - jour , bonne

oeuvre, wordt gezegd van eene berispelijke daad, op eenen hoogen feestdag
begaan ; Jours de bonus fête, Flooge
feesedeigen ; De bonne hears , Vroeg
(d. i. op den vereist/sten tijd) ; A la
bonus beurs , adv.) Goed ; (ten teeken
van minachting ,) ten ree#l'en van goedkeuring ,) Goed, liet is goed, Th stoor
er mij niet aan ; Faire - visage h q. q.
Lui fairs - accucil , bonne mine, Iemand
vriendelijk ontvangen ; Faire on Donner
q. Ch. de boone grâce , Iets met bereid.
willigheid of zonder dwang doen of
geven; Avoir bonne gâce. a faire q ch.,
Iets ratS bevallig/leid doen; Ccle faic
bonne bouche, Dat laat eenen aenga.
namen smaak in den mond Garder mie
chose pour la bonne bouche, iets voor
1e; laatste bewaren; Je la lui garde

BONA
bonne, Ik zal her hem gedachtig wezen ; Jouer - jeu , - argent , Spelen met
oogmerk om te betalen ; Y aller --- jeu ,
-- argent, Eerlijk te werk gaan ; A
tout - compte revenir ,, Wanneer men
na de vereffening eener rekening daarin eene fout on(dekt, kan mien daarop
terug komen ; un homme de - eompte, 1
Een man, die eerlijk rekening doet;
So y ez de ..._ compte , Kom er rond voor
uit ; Je rendrai — compte de votre con.
duite, Ik zal u gedrag aan het licht
brengen ; ,;e ne feral cola qu'à bonues
enseignes, Ik zal het niet doen , voor dat
ik mij behoorlijk verzekerd heb ; (van
een paard :) 11 galope sur Ie — pied,
Het ligt bij het galope een den voor
voet eerst op ; fig. Etre sur Un —-sten
pied, Op eereen goeden voet zijn , flanzien, Rijkdom, enz. genieten, Gezien
zijn ; Wlettre q. eh. sur un -- pied , sur
- pied, Iets op eenen goeden voet brengen; (van wijn :) Donnez -nous du --,
Geef ons goeden wijn; van hier : spr.w. 7
A - vin, it ne faut point de bouchon,
Goede wijn behoeft geenen krans; A -

chat, - rat, Goed aïzngevallen, goed

verdedigd; A - entendeur salut, Dien
de schoen past , trekke hem aan, a--,
als: --, vous avez bigin fait, Braaf,
gij hebt goed opgepast; —, ce que vous
dices là n'est pas possible, JVeen, hetgene gij daar zegt is onmogelijk;
Vous me menacez -; — L cela noest pas cffrayant, Gij dreigt mij; nu, daar ben
ik juist niet bang voor ; Tout de —,
In goeden ernst ; A quoi — ? , Waartoe
gíaoet dat dienen ? ; - Dieu ! Goede Heasiel ! * ^--, m. Goed , Goede , o.; Revenant —, zie Revenant-bon; fig. Le - de
l'affaire , Het voordeeligste. Schri f.
Lelijke verzekering of goedkeuring, vr.
* -, Bewijs, waarop men gelden ontvangen kan, o., Bon, vr.
Bona , m. zekere boom.
Bonace, f. Stilte op zee, vr.; fig. Rust,
vr. en Vrede, m.
Bonamie, f. geslacht van heesters.
Banana , m. zie Troupiale en Pinson de la
Jamaïque.
Bonapartée, f. geslacht -van planten.
Bonard , in. Opening der glasovens , vr.
Bonarota, m. zekere plant.
Bonasse , adj. fare. Eenvoudig, Goedig.
Bonbalon , zie i3ombalon.
Bonbanc, m. zekere witte steen.
Bonbon, in. Lekkernijen, vr. nmeerv. ,
Suikergoed, o.; Boite à bonbons, zie
Bonbonnière.
Bon'bonniére , f. Bonbondoosje, Pep ermunr-

ONG

1k9

doosje, o.; fig. fam. Keurig net huis-

o•

ye,
Bon-chrétien, m, soort van groots peer.
Boncoie, Ill. soort van narcis.
Bond, m. Terugstuiting, vr., Sprong,
m. ; Faire deux bonds, Tweemaal opspringen; fig. Prendre la balie au -,
liet gunstige oogenblik ^.+aarnemen ;
Prendre ia balie entre - et volée, Het
juiste oogenblik waarnemen; Faire une
chose tapt de -- que de volée, Naar is
omstandigheden te werk gaan ; Faire
faux - It q. q. , Iemand te leur stellen
Faire faux - á son honneur, Zijne eigéne
eer to kort doen. *—, Opspringing
vr., Sprong, vs., Huppeling, vr.; fig,
Ce discours va par scuts et par bonds . ,.

Er is geen zamenhang in die redewoodring ; Cet homme ne parle que par sates
et par bonds , lietgene die man voor
-

den dag brengt, hangt aaneen als droog
zand ; Son style ne va que par saute ét

par bonds , Zijn stijl is zeer oeregel-

matig.

Bontla, m. naam van den hoogsten der

bekende boomeis.

Bande , f. Tap (aan centra vijver, otii het
water te laten afloopen), m.; Loever;
Hausser on Lftcher Ia -, Deis tap uit.
trekken of losdoen; Baisser la , De

tap weder insteken. *-, aan een vat
Spongat, 0. Spon, vr. *-, Stop, tri:;
Spon , vr.
Bondé, ée, adj. Trol tot aan het spongat,;
fig. (scheepsw.) Vaisseau —, Volgèsloas(►d
schip , o.
Bondien, m. Groots wik der Biout zagers, vr..
Bondir, v. n. Opspringen, Terug sprsn._
gen , Terug stuiten. °_, Spri ngén
Huppelen ; fig. Cela fait le coèur, .,fiat
walgt.
Bo n dissant , te, adj. huppelend:
Bondissement, m. Huppeling , vr. Cg.
de coeur, ff7alging , yr.
Bondon , m. Spon , v:. , Spoagat, Pom-gat , o. * -, Spon , vr., Stop , m. ,.
Bom , Bommel, vr.
Bondonner, V. a. Met eene spon of hora
toemaken, Het spongat van (een vat).:
toemaken. *-, Een spongat in (te&
vat) maken.
Bondonnière , f. Sponboor,, vr.
Bondrée, f. zekere roofvogel.
Bonduc , m. geslacht van planten.
Bongare , m. geslacht van kruipende die..
ren.
Bongeau, m. Twee zamengebondene bossen
vlas , m. meerv., zie Bonjeau.
Bongomils, in. pl. dzvecpers, welke de drie-.
ëenheld loochenen..
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Bon•henri , m. A"i lde spinazie , vr.
Bonheur, m. Geluk , o.; Jouer avec
Gelukkig in het spel zijn ; van hier:
fig. Jouer de -, Geluk bij eene zaak
hebben ; Par --, 2(1v. Gelukkig , Bij
geluk. *_, Gelukkige omstandigheid,
vr. , Gelukkig toeval, Geluk , o.; Avoir da —, Voorspoed hebben.
Iionhommie, f. fam. Goedí2artiglieid, vr.
Bonhomme, m. zekere plant, Konings.
kaars, vr.
Bon-homme•misére, m. Roodborstje, o.
Boni , m. Ongebruikte som , die over.

blijft, yr.
Bonichon, m. zeker luchtgat aan oenen

glasoven.
Bonier, m. landmaat, Bunder, o.
Bonification,.f. Verbetering, vr.
Boni1er , v. a. Verbeteren. * - , als : -la baleine, T alvisclispek snijden en
smelten.
Bonite , f. zekere visch.
Boniton , m. zekere visch.
Bonjeau, m. Twee bossen vlas, waarvan
de eerie met den top aan den voet des
anderen ligt, om te reuzen, m. meere.
Bonjour, zie Jour.
Bonjour• commandeur, m. zekere vogel van

Cayenne.
Bonkose , f. zekere visch.
Bon-mot, zie Mot.
Bonne , f. fam. Kindermeid, Gouvernante,

Bonne , vr.
Bonneau, m. dnkerboei , vr. zie Bouée.
Bonne•aventtire, zie Aventure.
Bonne.dame , f. soort van Arroche.
Bonne•déesse, f. ongenoemde godheid, (mis

sot^t deux totes sous on r-, Het zijn

twee hoofden onder ééne kaproen, twee
handen op éénen buik; C'est r- blanc et
blanc --, Het eene is niet beter dan
het anderé. *-, hetgene het bovenste
van iets dekt , Kap , vr , Deksel, o. *-,
Kap aan eene pestillonslaars, vr.; -de Turquie , (bij pasteibakk. ) Tulband ,
m. ; - k prétre, (in den vestingb.) , ze
buitenwerk , Papenmuts , vr. --ker
carré , soort van boor. * - , Tweede
maag der herkaauwe,nde dieren , vr.
Bonnetade, f. plais. , Diepe buiging, vr.
Bontsetage, m.. Papieren deksel op het
pijpje aan een vuurwerk , o.
Bonnet- carré, zie Butonic.
Bonnet.chinois, m. zekere aap. *-., ze-

kere schelp.
Bonnet.de-dragon, zekere schelp, tot de
Cabochons behoorende.
Bonnet-d'électeur, m. soort vas, kaauwoerde.
Bonnet-de-Neptune , m. zie Madrépore Ion.
gite.
Bonnet-de-Pologne, m. zekere schelp.
Bonnet- de.pr être , m. zie Bonnet-chinois.
*_, zie Fusain.
Bonneter, V. a. Het pijpje van een (vuur
papier bedekken. * -, vol•-werk)mt
gens de 4eadémie : fam. Den hoed af.
nemen , Vele complimenten maken aan
lieden, die men noodig heeft.
Bonneterie , F. Kunst van den Bonnetier,
yr. °.-, Waren, welke door den Bon•
netier vervaardigd worden , vr. meerv.
Bonnetier, m. Pervaardiger of T'erkooper

van mutsen, kousen, en andere wollen
kleedingstukken , no.
-schienCr.)

Bonnement, adv. fig. Opregt, Eenvoudig,

Zonder omwegen, Eerlijk, Trouw
-hartig.

Bonnet, m. Muts , Kuif, Kap , vr., Pet,
m.; -- de nuit, Nachtmuts, vr.; — a
cornea, Puntmuts, 1orentjesmuts, vr.;
van hier : - carré, Doctorshoed , vi. ,
Kap , vr. ; Prendre le --, De doctorale

waardigheid verkrijgen, Tot doctor
gepromoveerd worden; Donner le -- h
q. q. , Tot doctor promoveren ; - vert,
Groene muts , (welke voorheen de ban.
keroetiers tot straf moesten dragen ,)
vr. ; van hier: II a pris le — vert, I1
porte le - vert, Hij is bankroet; fig.
fam. Opiner du -, Een gevoelen aannemen, zonder het te onderzoeken; Prendre one chose $0150 son —, Iets uit de
vingers zuigen ; Avoir la téte près du -,
Kort aangehouden zijn , Ligt toornig
worden ; Mettre son - de travers , Ie.

wand beknoo r en , Toornig worden; Ce

Bonnette , f. in den vestingb. ,

Bonnette ,

Lijzeil , o. ; lardée, Stuk zeildoek met mos en smeer
om een lek te ontdekken , o.
Bonne-voglie , m. Galeiroeijer, m.
Bonplandie , f zekere boom.
vr.scheepsw. ,

Bonse , zie Bonze.
Bonsoir, zie Soir.
Bontalon, m. trommel der negers.
Bontaas, m. zekere katoenen deken van

Canton.

Bontchouk, in. voorheen, Lans met eenen
paardenstaart daaraan bevestigd, welke
voor de Po olsche koningen aan het hoofd
van hunne legers werd gedragen , vr.
Bonté, f. Goedheid, vr. *-, -Beleefd
1jkheid, vr. *-, Goed-he-id,Prnl

hartigheid , Trouwhartigheid , Eenvoudigheid, vr. *-, Goedheid, Deug
voortreffelijkheid , Goede-delijkh,
hoedanigheid, vr.
Bonti , m. zie Salsepareille squiue.
Boutou ,, na. zekere boom.

BORD
Bois-tour, m. scheepsw. , Wending van een
schip , orn voor te komen , dat de touwen zich kruisen , vr.
Bonze, in. priester in Japan, enz., Bon-

ze , m.

Boo, m. japanneesch suikerriet, o.
Boobook, m. zekere uil van Nieuw -Hol-

land.
Boope , m. zie Spare bogue.
Boo+?is , m. geslacht van planten.
Boot, m. Boot, vr., Klein vaartuig, o.
* — , in Spanje , zeker vat ter vervoering van den Xereswijn.
Bootès, m. zeker sterrenbeeld , Beeren.
hoeder, m.

Bootie, f, geslacht van planten.
Bopyre, m. geslacht van schaaldieren.
Boquet, m. zeker hgosvat.
Boqueteau , m. veroud., Boschje , o.
Boracique, adj, han borax; Ac:de --,
Boraxzuur , o.
Boraginée , zie Borra^inée.
Borasseau , m. Boraxdoos , vr.
Borate , ée, adj. Met boraxzuur gemengd.
Borates, m. pt. Boraxzure zouten, o. mrv.
Borax, m. Borax , m.
Borbe, f. achtste gedeelte van den piaster

van tllexandrië.
Borborisu,e , zie Borborygure.
Borborites, m, p1. zekere ketters, Bor•

boriten , m. nseery.

Bo.rborygme , m. Gerommel van winden

in de ingewanden , o.

Bord , m. Rand , Kant , Boord, Zoom,
no. ; van hier: J'ai son nom sur le -des lévres, Zijn naam speelt mij op de
tong ; Avoir on secret sur Ie — des lévres, Op het punt zijn, om een geheim
te openbaren ; I1 a fame sur Ie -- des
Ièvies, De dood zit hem op de lippen;
Un rouge —, Een boordevolletje, 0.;
Boire des rouges bords , on a rouge -Boordevolletjes drinken , Pooijen ; fig.
:tre au - de 1'abyme, Op den rand des
verderfs zijn ; Etre sur ie — de sa fosse
Op den rand des graf: staan. * —,
*—, scheepsw., Boord, o.;

Oever, ni.

Recourner à --, Naar boord terug kee.
ren ; Venir , à —, man boord komen;
Recevoir sur son —, .4an boord nemen;
Vaisseau de but --, Groot schip , o.
Vaisseau de bas — , Plat vaartuig , o.
Changer de -^ , Een schip ' naar oenen
anderen windstreek wenden ; Renverser
Ie --, Mettre à l'autre --, Het schip op
de tegenovergestelde zijde des winds
wenden ; Ces deux vaisseaux sopt .- a —,
Deze twee schepen varen digt achter
elkander, zijn elkanderen zoo nabij

dat de voorsteven van Joe: Bene den acli-
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eersteven van het andere bijna aan
Ces vaisseaux sort de — h —,-rakt;
Deze twee schepen varen of liggen naast
elkanderen; Ce vaisseau eet de -- k —,
Dit schip gaat aan beide zijden even
diep in het water; Faire un —, Liet
schip Bene wending naar de eene of andere zijde geven; Courir — sur — , Het
schip nee eens .regts , dan weder links
wenden , b. v. wanneer men laveren
moet; Faire on bon —, Vorderen. *—,
Boordsel , Bezetsel , o. * —, in de
plantk. , enz., Boord, Rand, Zoom , m.
Bardage , m. ook : Le franc —, Buiten
aan een schip, vr. rnrv., Bui.-planke
renhuid , vr. * --, Plank ter beklee=
ding van een schip , vr.
Bordaille , f. Boordplanken , yr. meere.
Bordat , m. zekere stof.
Bordayer, V. n. Laveren.
Bbrde , f. zie Chasse•poignée.
Bordé, m. Boordsel, o. , Zoom , m. * — $
zekere

visch.

Bordée, f. het te gelijk lossen van al de

stukken op léne zijde van het schip,.
Laag , vr. ; Lacher une — contre l'ennetui , Den vijand de volle laag geven;
fig. Une -- d'injures, on Une —, Eens
menigte van scheldwoorden. *—, Gang
(van een schip , -wanneer men tegen
den wind zei:t of laveert), m. *--,
zekere schildpad.
B.ordeliére, f. zekere visch.

Bordement, m. bij emailleurs, Omboording
met Bene andere klêur , vr.
Bordeneau, m. Sluisdeur eener zoutmijn, vr.
Borden-scie, na. zekere schildpad.
Border , v.'a. Boorden , Omzoomen, Eenen
rand aan iets maken; — un manseau
d'herwines, Eenen, mantel met hermelijn omzetten ; — un chapeau d'un galon d'or, Een' hoed met een 'gouden
boordsel omzetten. —, Zich langs
iets uitstrekken , Omzoomen ; Une belle prairie qui borde un étan ; , Eene schoone

weide, die zich langs eenen vijver uit
Une grande alike d'arbres borde-strek;
la rivière , Eene groote laan omzoomt
de rivier ; Tout le chemin était bordé
de monde , De gancche weg was met
menschen bezet. * — , scheepsw. , als:
— les cotes ,

Langs de kust varen ; ---

les voiles, De zeilen bijhalen; -- on
vaisseau, Een schip van ter zijde volgen.
Bordereau, na. Speciebriefje , o.; van hier:
.- de compte, Uittreksel uit eene reke-

ning, 0.

Bordier , adj. als : Vaisseau - , Schip met
ongelijke boorden, o. als: Pro.
priktaire — , Degene , wi ens goederen
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1 laags eend gráossn weg zijn gelegen , M.
1 Bortóm, Bortoum , m. zeker boompje.
Bordigue , f. el fgetui nde plaats aan de Borye, f. zekere plant.
Boson , m. Gierstwater, o.
zee , om visch te vangen , Weer , vr.
Bordoyer, V. a. Br andver'v p'at opleggen. Bosbok , zie Bosch-bock.
Bordure, f. Lijst, vr., Rand, m., Raam, Bosch , m. zekere visch.
Bosch-bock , m. soort van antelope.
vr. en o.
Boréal, Ie , adj. 1N'eordelijk; Hémispl;ère Boschratte , m. zie Sarigue.
—, Noordelijk halfrond; Latitude boré- Boscie, f. naam van twee geslachten van
planten.
ale, ZVoorderbreedte , vr.; Astrore boBose , f. geslacht van planten.
réale , zie Aurore.
Noorde,
Boreas
,
Bosel,
bij
dicht.
m. in de bouwk. , Rand om den
Borée , m.
voet eerier zuil, enz., ns.
wind, m. * - , geslacht van insecten.
Boselaphe , m. soort van antelope.
* —, zekere vlinder.
Boshond, zie Chacal.
Borélie, f. geslacht van schelpen.
Borgne, adj. flan het eene oog blind , Boson, m. zekere schelp.
Eenoogig ; Un homme —, Een man met Bosphore , m. Straat , Zeeèngte , vr.
één oog; fig. Donker , Duister; Urne Bosquen , m. naam van twee visschen , en
van eene hagedis.
maison —, Een donker huis, o.; Un cabaret —, Eerie ellendige kroeg; Un Con- Bosquet , m. Boschje , o.
te —, Een laf vertelsel, o.; Un compte Bossage , m. Uistekende steen aan Benen
muur, Kraagsteen, m. *—, Rdnding,
--, Lone onduidelijke rekening ; spr. w.
Changer son cheval — concre on avengle,
vr. * —, Balksteun , ns.
zie Aveugle. * —, m. et f. Lenoog ige , Bosse , f. Verhevenheid , vr. ; van hier:
Bult , Bogchel , m. —, Buil , vr., Bult,
Eenoog, »a. en vr.; spr. w., zie Aveugle.
m.; fig. fain. 1l ne demande que plaies
Borgnesse , f. volg. , Eenoogige heks , vr.
et bosses, .Hij schept int niets behagen
Bori, m. zie Jujubier des Indes.
dan in twist en oneenigheid. * —,
JIorigue , zie Bordigue.
Deuk, vr. ; Il y a deux bosses it cette
Bonn, m. Koolmijnwerker, m. °-., ze'
cafetière , Er zijn twee deuken in deze
kere vogel.
kofajkan. * -- , Vlak verheven beeldBorkhausenie, f. geslacht van planten.
werk, o. ; ook : Afgegoten model , o. ;
Bornage , m. Zetten der grenspalen , grens.
Dessiner la — , Naar een afgietsel tee steenen , enz. , 0.
kenen. * —, Verhevene plaats aan den
Borne , f. Grens , vr. , Grenspaal , Grens
muur van de kaatsbaan , Bosse , vr.
, m. ; fig. Mettre des bornes b .. . -sten
* — , als: Serrure en — , Slot met eene
Paal en perk aan .. • stellen, Beperken.
verhevene kas binnen aan eene deur , o.
Borné , ée , adj. fig. Begrensd , Beperkt,
* —, scheepsw. , TVuurf esch , vr.; Bos.
Bekrompen, Gering, Natig.
ses, pl. Stoppers, (zekere einden touw),
Burner, v. a. Elfpalen, Begrenzen, * ,
m. meerv. * —, Klomp glas, haarvan
Beperken , Bepalen , Begrenzen ; fig.

Beperken, Bepalen, Inhouden, 1Iiatigen. — (se), V. pr. Zich inhouden,

Zich matigen ; Se -- k q. ch., Zich bij
iets bepalen , Zich niet iets ve' genoegen,
Bornoy er, V. a. Met liet eens oog beschou.
wen , terwijl mest het andere toesluit ,
om beter te kunnen zien , of iets regt is.
Bornoyeur , m. Degene , die met het eerre
oog ziet , of iets regt is.
Boronnie, f. geslacht van planten.
:toros , m. geslacht van insecten.
Borozaïl on Zaïl des Ethiopiers, m, Venus•
ziekte aan den Senegal (bij de mannen:
Assabatas, bij de vrouwen: Asas,) vr.
Borraginées , f, pl. familie van planten.
Borrère , f. geslacht van mos.
Borrichia , m. geslacht van planten.
Borrou , m. zekere boom.
Borting?e, F. Losse boorden , die men op
eens rivierschip zet , wanneer liet te
zwaar beladen is, o. tneerv.

plat glas zal gemaakt worden, m. *--,
hij tuint. , Knobbelig uitwas aan boo.
men, o. * -, in zoutkeeten , Teat niet
vijf ch zes honderdpond zout, o. *—,
Pak kaardendistels, o. *—, aan eerre
rivier, Uitspringende hoek , m.
Bosselage, m. Gedreven werk , o. ; Tra-

vailler en —, Gedreven werk maken.
Bosselé , ée , adj. in de plantk. , Met ver

-hevnd.
Bosseler, V. a. Drijven, Gedreven werk
maken.
Bosselure, f. Natuurlijke bolheid aan de
bladen van planten, enz., vr.
Bosseman, m. Hoogbootsman, Bootsman, m.
Boozer , V. a. scheepses. , Stoppen ; — 1'azncre, Het anker aan den kraanbalk hij -

schen.
Bossetier , na. Glasblazer (tot plat glas),

in• * —, Geelgieter , (die bellen , enz.

giet ,) in.

BOUC
BOSS
Bossette, f. Knopje (aan he: gebit va
een paard) , o. — , Riem over de oogen der muilezels, en.
Bosseurs, zie Bossoirs.
Bossiée , f zeker boompfe.
in de zoutBossier , m. 7ie Bosseeur.
kcern , Kuiper , welke zekere vaten
(zie Boss) maakt, m.
Bossoirs , m. Pl Kraanbailcen . in. nseerv.
Bossolanc, m. Deurwaarder van den paus,m.
Bosson , m zekere scheip.
Bossu, ue, adj. Gebogchel, Gebult.-,
fl1. Bultenaar, Gebogchelde , Buit , vs.
* - , geslacht van visschen .
Bossue, f. Gebogchelde, yr ,
Bossuer , V. a. indenken , Denken , Den.
ken in . . . maken.
Bossy , m. zekere boom.
Bostangi-baçhi, m. Opziener der tusnen
van den groeten heer,, vs.
Bostkop, m. zie Dauphin orque.
Boston , fl1. zeker kaartspel , Boston , o.
Bostriche , in. geslacht van insecten.
Bostrichins , m. p1. familie van isssecten,
Bostryche , m. geslacht van yisschen.
Bostrychoïde , vs. geslacht van visschen.
Boswellia.thuriière, m. Wierookboom , vs.
Bot , adj. us. lam. enkel met Pied , als
Avoir nu pied -. Eenen /sorlyoet hebben.
Bot, in. Boot, vr.
Bota, rn zekere vochtmaat in Spanje en
Portugal.
, Ope.
Botal , adj m. enkel in : Trou
zing, waardoor het bloed in de enge.
borene vrucht loopt , vr.
Botane, 1'. zekere stof.
otanicon , m. Beschrijving der planten
eener ge/seele streek , vr.
Botanique, f. Planekunde, Kruidkunde,
yr. ° - , adj. als : Jardin - .3 Kruid
tuin, no.
Botaniser, V. 0. ongebr. , zie }lerboHser.
Botaniseur ,, in. ongebr. , zie Flerboriseur.
Botaniste , m. Kruidkundige , Flantenken.
ner, vs.
Botanologie , f. P'erhandeling over de plan.
ten, vr.
Botanomancie , f. Plantenwaarzeggerij, yr.
Botanophile , m. Liefhebber der kouid.
kunde, no.
Botean , in. w. gebr. , verki. w. . zie Butte.
Bothrion , m zeker gezwel aan het looreuvlies.
Botiche , 1. zeker wijnvat van Chili.
Btor, m. zeker pen/gewas.
Botres, zie Désertes.
BQtrie, f. zeker boompje.
Botrycére, m.'geslac/t van planten.
Botryllaires , us. p1. orde van dieren.
Botrylle , no. geslacht van waterdieren.
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&otryocéphale , in. geslacht Van izogewands

wormén.
Botrys , in. naam cener Cerniandrêe.
Botrytis , m. geslacht van planteot.
°
Botskop, zie Bostkop.
Bottage, m. schuitregt, heewelk voorheen
pass den 9. october tot den 3 november
nato de abdij St. Denis in Frankrijk
werd betaald van al de schuiten , wel
lee over de Seine voeren.
Botte , f Bos , Bundel , vs.
, zeker
vat voor wijn en andere vloeistojfen.
*_, fam. Pak, 0., Hoop, us. '°-, rn
het schermen , Steek , Stoot , no. ; fig.
fain. Porter une - It q. q. , Iemand ee
nen slag toebrengen , Hem in iemands
- , Laars , vr.;
gunst benadeelen.
- forte , Stijve laars , vr.molle,
a la hussarde,
Slappe laars , vr. ;
Jiuzarenlaars , vr. ; - de postillon,
Fostillenslaurs , vr. ; spr. w. , Mettre
du foin dans see bottes , Zijn naadje
esaaijen , (d. 1. gold in tenen post verzamelen) Faire on Dire q. Ch. a propos
de bottes , lets zonder reden doen of
zeggen. Leer, dat men een paard
aan den voet doet , waar het zich strijkt,
0. ; Le cheval va a la -, Het paard
bijt (naar dengenen, die er opstijgt);
Serrer les bottes , Aansluiten. * p1.
Bottes , Klampen modder of sneeuw,
die aan de schoenen blijven hangen,
vs. :zeers.
Bottelage , m. Bossen , o.
Botteler , V. a. Bossen , Opbossen , Tot
bossen binden.
Botteleur, ni Bosser, Opbosser, M.
Botter, V. a. Laarzen aantrekken; Se -,
Zijne laarzen aantrekken. *_, Laarzen maken voor . . .
Bottier , m. Laarzenmaker , vs.
Bottine, f. Halve laars, vr., Laarsfe, a.
*_, zeker werktuig voor kinderen
die kromme hotness hebben , Laars,
Bsttine , vr.
Bou , zie Bobé.
Bouard, in. zekere hamer, waarmede men
het

goud en zilver in de munt bewerkt.

Bouati , so. zeker boompje.
Boubach, na.' soort eau marmot, zie Bo.
baque.
Boubie, f. zekere vogel, zie Fou.
Boubil , no. zekere Amerikaansciso watervogel.- , zekere Sinesche naerel.
Bouc, m. Bok, m.; Barbe de -, Boks*
baard , m. ; van hier : - émiosaire,
Zondenbok , vs. , Boksvei vol olie
ofwijn,o. *.._, zeker hijschblok in
zeut/teeten. * - , bij visschero , Manneeje van den Spare mendole , o.
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Boucage, m. zekere plant.
Bouean,m. Rookhut (der wilden), vr.

Droogrooster (der tivilden), in * ^-, Hou
tralie, vr. * -, fam. Bordeel, o.-ten

Boucaner, V. a. tDroogen, Rooken (op de
wijze der wilden). *—, • n. Wilde
ossen jagen.

Boucanier , m. Boucanier (d. i. iemand,
die op de wilde ossenjagt gaat of die
zijn vleesch rookt), m. °

jagtgeweer , o.
Boucarde, zie Bucarde.
Boucarès, m. zekere druif, Bourgignon noir.
Boucaro , zie Barros.
Boucassin , m. zie Toile boueassinée. `-,
zekere blaauwe of roode voerins stof.

Boucassiné , ée, adj. als : Toile boucassinée, zeker sterk lijnwaat, dat naar
voerborsbazijn gelijkt, Turksch bom.
bazijn, vr. , Duivelsterk, o.
Boucaut, m. Pst, o.
Bouc - cerf, in. zeker onbekend dier der
ouden.
Bouc-de-Juida , m. soort van ,4fri kaan -.
schen bok, waarvan het wijfje Chevrede-Juida heet.
Bouc-des-bois, zie Bosbok.
Bouc.des.rochers, zie Bouquetin.
Bouc-estain , m. veroud., zie Bouquetin.
Bouchage , m. Geweekte aarde in de sme-

derijen , vr.
Boucharde , f. Tandbeitel (der beeldhou.
svers) , m.
Bouche, f Mond, m.; van hier: (bij geneesk.) Flux de —, Speekselvloed, m.;
fig. I1 a un flux de — continuel , II a le
flux cie — , Hij babbelt onophoudelijk,
De mond staat here nooit stil; Fermer
la - à q. q. , Iemand den mond snoeren ,

Hem tot zwijgen brengen, Hem den
wond stoppen ; Faire la petite — de on
sur q. ch., dschterhoudend met iets zijn,
Er niet rond voor uitkomen; Ne pas
faire la petite - de on sur q. ch. , Rond
goor iets uit k omen, Er geene doekjes
omwinden, Geen blad voor den wond
nemen ; Dire á q q. q. cis. de - , Iemand
iets mondeling mededeelen ; - close
ou : - cousue, Mond digt, * --, Mond
(met opzigt tot het voedsel en den smaak),
m.; fam. zie Ban ; Laisser q. q. sur la
bonne -, Iemand iets lekkers geven en
,a'an niets meer opdisschen; fig. Iemand
met eene aangename hoop streelen; fam.
L'cau en viert à la --, Cela fait venir
l'eau à la bouche, Dat doet lvasertanden ; Prendre sur sa - , Uit den mond
besparen ; S' Ster les morceaux ee la -,

Zich zelven het noodige onthouden
(om anderen te helpen, enz). * -, Mond,

BOTJC
Persoon , m. ; J'ai d-x bouches a nour•.
rir, Ik heb tien monden te voeden; Bou.
ches inutiles, Nuttelooze monden, m.
meere. * -- , van dieren, Bek, Mond,

m. (AANM . Bouche is enkel gebruik.
van : paarden , ezels en andere treken lastdieren). * - , van onderschei
openingen , Mond, m= ; - d'un-den
canon , Bond van een kanon , m. ; -- It
feu , T"uurmond , m. ; - dune rivière ,.
Blond toner rivier, m. *-, naam van
onderscheidene schelpen , als : Bouched'argent , Bouche- d'or , Bouche double,
Bouche- jaune , Bouche-de-laic , Botnche••
sanglante, Bouche.It-droite ; Bouche•enfláte, eene familie van visschen ; Bouches-d'Eole, (in de bergen), Wind-

spleten , vr. meerv.
Bouché, ée , adj. fig. als : Avoir l'esprit -,

Hard van begrip zijn,'Een zwak ver.
stand hebben ; C'est un esprit —, liet
is een man van geringe bevatting.
Bouchée , f. Mond vol , Beet , flap , m.
Bouchel!e, f. Buitenste ingang van eens
Bourdigue , m.

Toestoppen , Toemaken,
Toesluiten; Se - lies oreilles, ses oreil.
les , De noren toestoppen ; Se - le nez ,
Den neus toehouden ; Se - les yeux,
De oogen sluiten ,om iets niet te zien.
* -, Versperren , Toesluiten, Belemmeren ; - un passage , Eenen tineg ver
- les vues dune maison, De-spern;
vensters van een huis, die op een naburig huis uitzien, toemetselen; Ce

Boucher , V. a.

bLtiment bouche la vue de ma maison,

Dit gebouw beneemt mijn huis.het uit
zie ook Bouche.
-zigt;
Boucher, m. Vleeschhouwer, Slager, Slag.
ter, vr.
Bouchère , f. Slagersvrouw, vr. * —,
fleeschhouwster, vr.
Boucherie, f. Vleesclshal , vr.; fig. Slag.
ting , vr. , Bloedl ad , o. ; 1Vlener des
soldats h la -, Soldaten op de slagtbank
brengen.
Boucher, rn. soort van hypocras (van wa-

ter, suiker en kaneel).
Boucheture , f. Heining , Heg, Sluiting,

vr. (op de Peluwve : Vrucht, vr.)

Bouchin , na. Grootste breedte van een

vaartuig , vr.
Ovendeur (van ijzer), vr.
Bouchon , m. Stop, m., (- de Liége),
Kurk, vr. *-, Tisch (om een paard
te wrijven) , m. ; van hier : - de Tinge, Pak linnen , (zonder orde ineen
gedraaid ,) o.; iMIettre du liege en -,
Faire on •- de liege , Linnen in een

Bouchoir, m.

pak maken. Wijnkrans s Krans,
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rn.; Vendre du vin an —, Wijn in hot Boudeuse, f. Prui Ister , vr.
klein verkoopes; spr. w. A bon vin, it Boudin, m. Bloedbeuling , m., -Bloed.
worst , vr. * —., in de bouwk.., Wrong
ne faut point de —, Goede wijn behoeft
aan eene zuil , vr. * -, bij mineurs,
geenen krans. * --, Pak Engelscbe wol,
(wanWorst , vr. * —, Slakvormige veer,
o. *—, Knoop in zijden draden
vr. * --, zeker ringvormig sieraad,
veer zij van de popjes zijn gewonden),
(in
de
en de beitel, waarmede men het maakt.
Rupsennest
na. *—, bij tuial.,
des
*--, Stijve krul, vr. *--, als: — de
rupsen
zich
de
waarin
boomen ,
tabac , Rolletje tabak , o. , Prep , m.
winters ophouden), o.
*—, Valies , o. — bij krijgsl., » enks,
Bouchonner, V. a. In een verward pak
Winks , vr.
zamenvoegen. * —, (Een paard) met
Boudin-blanc , m. melk en wit vleesch in
eenen stroowisch wrijven.
Benen darm.
Bouchot, m. Weer, Fischweer,, vr. *—,
Boudin-de•mer, m. zekere zeeworm.
Mosselvijver , m.
Boudine , f. Knopje in het midden eener
Boucle , f. Gesp , m. ; Boucles de sonliers ,
glasschijf, o.
Schoengespen, m. meerv. *— , Ring,
m. ; Boucles d'oreilles , Oorringen , m. Boudiniére , f. Worsthorentje , e.
nzeerv. * --, in de 'uouwk. , als : Bou• Boudinure , f. f nkerwoeling , Ankervoe•.
ring , vr.
Iles, zeker sieraad in de gedaante van
aaneengescha kelde ringen. *— g scheepsw., Boudoir, m. Klein kabinetje (der dames), o.
als : Mettre tin matelot sous — , Eenen
matroos vastzetten. * —, Ring, (wel - Boue , f. Slijk , o. , Modder , Drek , vi.;
spr.
w. Cette maison n'est faite que de
bespronniet
ken men Bene merrie , die
boue et de crachat, Dit huis is ligt en
gen zal worden , aandoet,) m.
digs; fig. Tirer q. q. de la —, Ie
[Iaarkrul , Haarlok , vr.
uit Benen lagen staat verheffen;-mand
Bouclé , m. zekere visch.
Ame de — , Lage ziel , vr.
Bouclé, ée, adj.. zie Boucler; inzond:
Bouée, f. Boei (in zee), vr., zie Balise.
Des souliers bouclés, Schoenen met ges
* — , bij bakk. , Brooddamp , m. *
-pen,m.rv
in de nat. hit. , soort van Cérite.
Bouclée, adj. f. in : Raie —, zekere roch.
Boucle-gibéciére, f. Fraai gewerkte klop. Boueinent, m. Zamenvoeging van plan.
ken, vr.
per aan eene koetsdeur., in.
Bouclement, m. I3eringing (eener nier- Boner , V. a. (Muntstukken) gelijk slaan.
Bones , f. pl. Modderbad , o.
ne), vr.
Boueter , zie Affaner et Affamer.
Boucler , V. a. Gespen , Toegespow , Pastgespen. * — , Krullen. * -- , als : — Boueur, m. Vuilnisman , m.
un port, Eene haven sluiten. * —, Be. Boueux , use , adj. Modderig, Slijkig,
Morsig , Drekkig , Drekkerig, , * _ ,
ringen (eene merrie ).
.Morsig, Tuil, zie Baveux. *—; scheepsw.,
Bosclette , f. Ringetje (waardoor een
als: Ancre boueuse, zie Ancre de tone.
draad der schering loopt) , o.
Bouffant, te , adj. Opbulderend, Stijf.
Bouclier, m. Schild , o. , Beukelaar , in.;
Bouffe , m. Kluchtig tooneelspeler in de
fig. fam. Faire urne levée de boucliers
]tal. opera, m. *—, Basterdkrulhond, n:.
Toebereidselen ten oorlog maken, Zich
.wapenen ; line belle levée de boucliers , Bongée , f. fam. Oprisping, yr, * _, Ruk,
Stoot, m. * —, Rukwind, m. * —
Eene schone wapening ; Faire son — de
4anval (van koorts), vi.; fig. Une —
q. cl., Zich op iets verlaten * — , ged'humeur, Kwade luien, yr.; — deg
slacht van visschen. *--, geslacht van
nérosité , Milde bui, vr.
insecten.
Bouffer, V. n. fig. fain. Zich opblazen,
Foucon , m. fam. Giftdrank , no.
Zwellen of Bersten (van spijt, enz.)
Bouder, v n. Pruilen , Preutelen, Prut
* -,van sto-i en , Opbolderen, -Bol staan.
fam. -- contre son veutre -teln;fig.,
*—, van brood, (in. den oven) Uitzet.
Zich uit kwaadaardigheid van iets
ten , Bol worden. * — v. as (Vleesch)
aangenaams berooven. •* --, V. a. Te
Tegen
elkan--gen.
opblazen.
pruilen ; Se -- ,
Bouffette, f. Kwastje (tot sieraad)., - o.
der pruilen.
* — , scheepsw. , Derde zeil aan - den
Bouderie, f. Pruiling, vr.„ Gepruil, Gegroeten wast eener galei , o.
preutel , Gepruttel , o.
Bou:leur , use , adj. Pruilend , Prui lig , Boufi , ie , adj. fig. Érre — d'orgueil , Opge•
blazen van hoogmoed zijn ; Style, ,-,,
Preuteli,r. * — , m. Pruiler , PreuteWinderige stijl, Gezwollen stijl, tx; laar , Pruttelaar , m.
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Boner, v. a. Opblazen, Doen zwallon.
* _, V. n. Opzwellen.
Boufssure, f. Zwelling, .Bolheid , vr.;
fig. Gezwollenheid , vr.
Bouffoir, m. Blaaspijp (om vleesch op te
blazen), yr.
Botiffon, in. Poetsenmaker, m. *-, Hof-

nar, m.
Bouffon, nne, adj. Kluchtig, Grappig,

Poersig.
Bouffonner,
n. Poetsen maken.
Bouatfonnerie , f. Poetsentnakeri, , vr.
V.

*-,

Klucht, Grap,. Poets, vr.

Bouffron , m. zie Séche.

Boug , m. Lantarenfeesten in Je pan , o.
eneerv.
Bougainvillée , f. geslacht van planten.
Bougaitzvillien , m. zekere visch.
Bougomiles, zie Bogarmiles.
gouge, M. Pertrekj e , o. *

--, Geringe

woning, vr., Slecht huisje, 1lwrot, o.
*_j Gedeelte van do naaf, waarin de
speken zitten. * -, Onderste rand van
eet; bord, fn. * --, Midden vas een
vat, o. Buik, sni *--, Kromte van
een hout, vr. * •-, zekere holle stof.
Bougeoir, m. ,Nachtblaker, m. * -, kl'aslichtkandelaartje , o.
Bouger, V. n. Zich bewegen, Psri zijne
plaats gaan of wijken. AANM. Bouger
wordt zelden zonder ontkenning ge.
brui kt ; als: Ne bougez pas de la, Niet
yan do plaats; II n'a bougé de sa chambre depuis deux mois, Bij is in geene
twee maaoders van zijne kamer geweest;
I1 ne bouge d'auprès de cette femme,
Hij is onophoudelijk bij die vrouw.
Bougette, f. Klei l e (leéren) reiszak , sn.
Bougie , f. Waskaars, vr. * -, bij wondheel. , Katheter van war, m. * --, in
de natuurti., als : - philosophique , Blaas
filet

ontvlambare lucht, vr.

Bougier, V. a. Den ratad van .. , met was
bestrijken, om het uitrafelen voor te
komen.
Bougière, zie Bouguière.
Bougon, m. pop. Knorrepot, Brompot,
m. * —, adj. als: fiaieug —, Haring
zonder kop , of zonder staart, m.
Bougonner, v. n. fam. Mompelen , Groeimen, Knorren.
Bougraine, zie Bubrane.
Bougran , m, Stijf linnen , Regtdraad, o.
Bougrannée , adj. f. als : Toile ---, zie
Bougran.
Bouguière, zie Bourguiére.
Bouillaison, f. Gesting van den appel•

drank, vr.

Bouillant, te, adj. Kokend; fig. Hevig,

Sterk, Gloeijend, Opbruisend..

Iouillart;, m. Wolk, die wind of regen

aankondigt , vr.
B'ouille , f. /'isschersklóet , on. e` -- , in de

zo.,atkeet., Kolenmaat, vr. *--, Stempel,
vs. (in de tolhuizen gertiaakt).
Bóuilleau, m. Etenrbak dergaleislaven , m,
Bouiller , V. a. (Iet water) troebel ma.
ken of kloeten. * _. , (Laken, enz.)

stempelen.
Bouilleur, m. Brandewijnstoker, m.
Bouilli , tn. Gekookt vleesch , o.
Bouillie , f. Pap , vr. ; Faire de la --, Pap
koken; fam. Cette viande s'en va toute
en -, Dit vleesch is veel té gaar ;
spr. w. , Faire de la -- pour les chats,
Zich het hoofd met niets beduidende
dingen breken. * -, bij papierm. , Stof
in de kuip, waarvan liet papier geschept wordt, vr.
Bouillir , V. n. irr. Koken , Zieden ; Panre

— , Koken, Laten koken. *—, Cis•

ten ; fig. Le sang lui bout dans les vei.
nes, Het bloed stroomt hem door de
aderets; La téte me bout, La cervelle
use bout, Het hoofd brandt mij.
Bouillitoire, f. als : Donner la -- aux Smis,
De stuntstukken wit koken.
Bouillóire, f. ketel, waarin men metalen
opkookt, m.
Bouillon, m. Bobbel of Borrel op Bone
kokende vloeistof, m. ; Bouillir It gros
bouillons, Hard koen ; Bouillir It petits
bouillons, Zacht koken*. *-, Gulp , vr.,
Vloed , Straal , m. ; Sortir It gros bouillons, Met groote stralen uitschieten.
* - , I7leeschnat, o., Bouillon , vr. *--,
,flfkookse l , o. ; - aux herbes , Afkook set van kruiden, o. * -, op kleede.
ren , énz. , Dof, vr. * - , Zamenge.
rold goud- of zilverdraad, o., Boei!.
ion, vr. *-, bij hoefsmed, , T"leeschachtig uitwis bij paarden , Wen, vr.
*-, Blaas, (in glas, gietalen, enz.), vr.
Bouilkon-blanc, m. Wit wolkruid, o.
Bouillonnant , te, adj. Opborrelend ; fig.
Opbruisend.
Bouillonnemeat , m. Borreling s Brui.
sing , vr.
Bouillonner, v. n. Opborrelen, Bruisen,_
Opbruisen ; fig. Koken , Bruisen. *-,
V. a. dllerlei versierselen van goud
aan knoopen maken.
Bouillotte, f. zeker kaartspel, zie Brelan.
Bouin , m. Pak zijden strengen om te
verwen , o.
Bouis, zie Buis.
Bouisse , f. Ui tgehoold hout , waarin de

schoenmakers de zolen okloppen, o.

Boujaron-de•mer, m. zekere visch.
Boulaf, m. Commandostaf, welken de ko.

,;iøg van Polen aats zijno twee gene.
ralen gaf, m.
Botilaje, f. Berkenboschje , 0.
I3oulanger, m. Bakker, m.
Boulanger, V. fl. Brood bakken.v. a.
enkel in p. p. , als : Boulangé , ée , adj.
Gebakken.
Boulangère , f. Bakkersyrouw , Bakke m
fin, vr.
Boulangerie , 1. Bakken„ o.„ Bakkerij,
vr., Bakkersambacht, 0. Bak.
kerij , vr. , Bakhis , o.
B3ulbène , f. zekere aarde.
Jioulboul , rn. zie Pie- grièche d'Afrique.
. zie Hnppe.
Bouidejon , m. Sardijnnet , a.
Boule , f. Bal , Kloot , Bol , M. ; - a
jouer an mail, - de mail, lf'Jaliehal,
7fl. ;
a jouer a la - , a jouer
aux quilles , Kegelbal , m.; Jeu de -,
Balspel , Klootspel , a. ; ook : Bal
plaats, vr. ; Avoir la - , Eerst spelen
Aller a l'appui de la - , Den bal van
dengenen , met wien men half speelt,
met zijnen hal raken en hem daardoor
digrer bij het doel brengen; Pied a -,
Den voet bij den hal ; fig. Tenir pied
a -, Ifoet bij het stuk houden, ijve.
rig werkzaam zijn; Je lui ferai tenir
pied a - , Ik zal hem voet bi] 't stuk
doen houden ; fig. en spr. w. , Faire q.
ch. a - vote , a la - viie , Iets zonder
overleg doen. * - , bij kopersi. , Rand
aanbeeldje , o. , jO de bouwk.,
als : - d'amortissement , Bal , ¶vaarmede eenig sieraad eindigt 1,
als : - de mars, zeker ivondmiddel;
—de mercure, Kwikzilverbal, ion.

bij gtasslijp., Halve bol ter s/i/ping van
holle glazen, no.bij goudamed.
soort van aenbeeld.
Bouleau , in. Berk, Berkenboom , no.
Boule.de.neige, f. in de plantk., Sneeuw.
bal, no.
Boule.dogne, m. BuThond, no.
Bouléc, f. Kanen (der kaarsenmakers), vr.
nicer's.
Bonier, V. n van duiven, Den krop op.
blazen. - , van planten , Uitwassen
of ICuobbels aan de wortels krijgen.
* - , hij vissehers , Met eenen stok in
den modder roeren, om het water tree.
bel te noaken en de visch in de netten
te jagen.
Boulerean , no. soort van grondelii;g.
Boulesie , f. geslacht van planten.
J3oulet , m. Kogel , Kanorokogel , no.
de canon, Kanonegel, m. - devingt'
qiatre (livres) , 1/lerentwintigponder ,
no,; - rouge, Glocijende kogel, no.;
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Tireï a - rouge our q. q., Zich beles.
digende uitdriikkingen omtrent iemand
voroorlooven; - creux , Blikken bus,
vr. ; - ziessager , (weleer ,) Brievenm
kogel, no.;coupé on rand, Ketting'
- , Kogclgewrigt aan den
kogel , no
voet eens paard: , o.
Boulet.decanon no. vrucht van den Con.
roupite.
Bouleté, de, adj. als: Cheval -, Paard
01oCt eenen verwrjkten voet , 0.
Bouiette, 1. Vleesch/salletje , Balletje , a.
*_, zekere planten.
Bouleur,m. Visscher, die het water troebel maak:,

no.

Bouleux, m. Kort en dik paard, Karre
o.; fig. fain. Goede sukkel, GQe-pard,

de

werkezel,

no.

Boulevard , no. Bolwerk , o., Wat, no.;

fig.

Bolwerk

, a.

Bouleversement , m. Omkeoring , Omver.
weeping, Vernieling , 1/erivoesting , vr.;
fi g. Verwoesting , Verwarring , Omkeering , vr.
Bouleverser, v. a. Onokeeren , Het onder

ste boven keeren , Dooreen werpen,
Vernielen ; fig. Vernielen , Verwoesten.
Boulevue, zie Bosom.

Bouli, m. in Siam ,

Theepot,

no.

Boulic, no. als: - de plage, (in Spanje,)

Groote visscherij ,

yr.

Bouliclie, f. Groot aarden vat op sc1e- , zie l3ouiier.
pen , o.
Boulièche, 1'. op de Middel!. zee, Zegen, vr.
Boulier , In. , Bouliére , f. , zeker groot

vise/i net.

Bouligon , M. zeker visçhnet met klçine

mason.

Bonlimie , f. Eetleaorts , Eetzucht , y,r.
Boulin, m. Duivennest (aan eene duiven.
til)

, a.

, Pot ,

waarin duiven

- , Steigergac (in munestelen , no.
ren), o.
Bouline , f. Boeilijn , vr. , Zijrouw , a.
Vent de - , H alve wind, m ; Aller a
ii - , Met haln'esz 'wind zeilen , Lave.
,en ; flaler our les boulines , De boeilijneon aanhalen ; Faire courre la , Door,

de boeilijn

laten

loopen.

Bouliner , V. fl. Met halven wind zeilen
Laveren ; fig. fain. AIler boulinant , Wagpolen

, Benen ,vaggeiendese gang he/olsen.

Boulineur, m. fain. Legerdief, Prijbui
ter

, no.

Boulingrin, iii. Grasperk (ineeneso tuin), a.
Boulingue, f. Topzeil, o.
Boulinier, m. Schip , dat goed of slechp
met

ha/yen

wind

zei/t , o.

Boulleur , zie Bouleur.
Ilouloir , lii. zie Bouille in de tweede be-
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teek. *--, Kalkkloet, m. *--„ bij
goudsmed. , zeker koperen vat.
Bouiois , m. Lont , waarmede men eene
mijn aansteekt , vr.
Boulon , m. Bout (niet Benen ronden kop
en aan het andere eind een gat voor
eene spleetveer) , r2. * —, Spil in eene
katrol, vr. *...,zekere vorm der lood
-gietrs.
Boulongeon , m. bij papierm. , Zwarte of
meere.
Grijze lompen , m.
Boulonner , v. a. Met bouten bevestigen.
Bouque , f. scheepsw. , Naaiewe ingang ,
Enge pas , m.
Bouquer, V. n. van eersen aap , Kussen,
wanneer men hem iets aanbiedt; fig.
fan. Iets tegen wil en dank doen ; Faire
— q. q. , Iemand tot iets nocidzaken.
Bouquet , m. Ruiker , m. , /7erj a.
ringsdicht, o. *—, in de keuken, Bos
kruiden, s. * --, Bos, m., Bosje,-je
o. * —, als : -- de b{ois , Klein boschje, o. *—, bij vuurwerk., als: — d'ar tifice, — de fusées, , Bundel vuurpijlen, Krans, m. * —, als: — de phaeton , Versierselen van veren op den
kop der paarden , o. * -- , bij* boekb. ,
Stempel , Bloemstempel , m. * —, bij
drukk., als : La feuille imprimée eet venue par bouquets, He: vel is niet overal even zwart gedrukt. * —, aan eene
schuit , Hout , dat de zijde van een
vaartuig met de kromhouten van het
voorste gedeelte verbindt. *-, van wijn,
als : 11 a du — agréable , Hij heeft eengin
aangenamen geur. * —, zekere ziekte
aan den bek der schapen, zie Noir
museau.
Bouquetier, m. Bloemenmaker, m.
liouquetière, f. Bloemenvrouw, Vrouw,
welke ruikers maakt en verkoopt , vr.
Bouquetin , m. Wilde bok , Steenbok , ?n.
Bouquetine , f. in het zuiden van Frankr. ,
zie Boucage.
Bouquetout , zie 13onteux.
Bouquin, m. Oude bok, m. *—, bij jag.,
Rammelaar (van hazen en konijnen), m.
Bouquin , m. Oud boek , Slecht boek , o.
Bouquiner, V. n. bij jag. , Rammelen.
Bouquiner , V. n. fam. oude boeken verzamelen of lezen.
Bouquinerie, f. Handel in oude boeken , m.
Bouquineur, m. Liefhebber van oude boeken, m.
Bouquiniste, m. Koopman in oude boeken, m.
Bour, m. soort-van Perzische zijde.
}louracan , m. zekere wollen stof, Bar.
kan, o.
Bouracanier, m. Barkan.maker, m.
Bourache , Bouragne, Bouraque, f. Teenen

BOTJE.
fuik, vr., T'ischkorf, m.
Bourasaha, m. zeker boompfe.
Bourasseau , zie Borasseau.
Bourbe , f. Modder, on., Slijk, o.
Bourbeuse , f. zekere schildpad.
Lourbeux , use , adj. Modderig, Slijkig.
Bourbier, m. 1J2odderkuil , Modderpoel,
Slijkhoop , Drekhoop , m.; fig. Modder
-poel,n:.
Netelige zaak , vr.
Bourbillon , m. Dikke etter , m.
Bourbon , m. Stuk , waarop de zoutpan.
nen rusten , o.
Bourbonnaise , f. zekere plant.
Bourbotce , zie Barbote.
Buureer, V. a. scheepsw., (Een zeil) half
ophalen, zie Carguer.
Bourcet, m. Bezaansmast , m. * —, Be.
zaan , vr.
Bourcette , f. Veldsalade (die men eet) , vr.
Bourdaigne , f. .Basterdw , eede , vr.
Bourdaine , zie Bourgene.
Bourdaliser, V. n. Den stijl van Bourda•.
lone navolgen.
urdaloue , m.
Bourdalou , zie Bo
Bourdaloue, f. Hoedband met eenen gesp,
m. *—,m. Langwerpige waterpot, m.
Bourde, f. fam. Grove leugen , Leugen ,
Onwaarheid, vr. *--, scheepsw. , Bijzeil (op galeijen), 0.
Bourdelage , zie Bordelage.
Bourdelai, m. zekere groote druif.
Bourdelas , m. zekere druif, waarvan men
Verjus maakt.
Bourder, V. a. veroud., Misleiden.
Bourdeur, m. veroud., Leugenaar, Fop.
per, m.-'
Bourdigue , zie Bordiguu.
Bourdillon , m. Duighout , Kuiphout , o.
Bourdin , m. zekere perzik. * — , zekere
schelp.
Bourdon, m. in eenen bijenkorf, Hommel,
vr. * --, zie Abeille- bourdon. *—,
Bas (van sommige speeltuigen, als
doedelzak , lier, enz.) , m. * —, in
een orgel, Brompijpen , vr. meere. *.- %
als : Faux.bourdon, Notengezang in de
kerk, Kerkgezang, o. * —, Pelgrims
*--, bij letterzett., Uitlating, vr.-staf,m.
Bourdonnement, m. Gonzen, Brommen,
Gegons , Gedomsnel , Gebrom , o. * — ,
Gemompel, Gemor , o. *—, Geruisch,
o., Tuiting, vr. (in de noren).
Bourdonner , v. n. Gonzen , Domme/en,
Brommen ; fig. Mompelen , Morren.
Bourdonnet, m. TPtekjein Bene wonde), o.
Bourdonneur, m. naam der vliegenvogels.
Bourdonnier, ni. weleer, Pelgrim , m.
* —, Steunpilaar van eenen molenba/k,
m. *_, Ronding, vr. *—, bij sin.
team, , z5 kere band.
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Bourg, m. Vlek, Groot dorp, o., Kleine

Bourrade , f. Beet of Hap van oenen hond
naar eenen haas , m. * — , Slag of
Stoot met de kolf van een geweer , m.
Bourrage , m. Vulse-1 , Stopsel , o.
Bourraginees , zie Borraginées.
Bourras, m. zie Bare.
Bourrasque , f. Bui , vr. , Rukwind , on.,
Windvlaag , vr. (op zee) ; fig. Uitval,
m., Onstuimige drift, Oploopendheid, yr.
Bourse, f. Haar (ter opvulling van kussens , enz.) , o. ; fig. 11 y a Bien de la
-- dans cet ouvrage, Er is veel nutteloos gesnap in dat werk. *—, Sli}tsel (van kleedenen, in de plooijen,
enz.), o. *—, als : — de laine , Korte wol, die door de horden valt, vr.;
— lanisse, Kraswol , vr. ; — tontice,
Scheerwol, vr.; — de sole, Zijden

stad, vr.
Bourgade, f. Klein vlek, o.
Bourgène, f. zeker boompje, Zwarte els, m.
Bourgeois , m. Burger, m. * --, bij ambachtsl., Degene , voor wien zij werken , m. * —, bij de gezellen , Baas
m. ; Son — n'est pas content de lui ,

Zijn baas is niet tevreden met hem.
* — , Eigenaar (van een schip) , ns.
zie ook : Co-bourgeois. * — , on , ad1.
Burgerlijk; van hier: Vin —, Wijn,
dien men in den kelder heeft, m.; Orksche kost , Gewone
dinai e -- , Dagelijksche
pot, m.
Bourgeoise, f. Burgeres, Burgervrouw,
vr. * —, zekere tulp.
Bourgeoisement, adv. Burgerlijk.
Bourgeoisie, f. Burgerij , Burgerschap,
yr. * — , Burgerschap , Burgerregt ,
o. ; inter le droic de — à q. q. , Iemand
ortburg eren.
Bourgeon , m. Knop (aan boomen) . m.
van hier: Faux --, Knop , die uit de
schors komt, m. * — , -Puist (in het
aangezigt) , vr.
Bourgeonné , ée, adj. Puistig (in het aangezigt).

Bourgeonner , V. n. van boomen in het

voorjaar, Knoppen.
Bourgeons , m. pl. Fijne wol , vr.
Bourg.épine , m. zie Nerprun.
Bourgeteur, m. in sommige fabrijksteden,

Wolarbeider, m.
Bolorgie, f. geslacht van planten.
Bourgin , zie Bregin.
Bourgmestre , m. Burgemeester, m.
Bourgne, f., Bourgeon, m. zeker net.
Bourgogne, m. Bourgondi ewi j n , m.
Bourguière, f. zeker vischnet in de Middell. zee.
Bourguignon , na. -Los ijsveld (in zet), o.
* — , zekere druif; — noir, zie Boucarès.
Bourguignote , f. weleer , Stormhoed , m.
*--, di. , flIuts , die van binnen zoodanig ingrigt is , dat zij voor sabel
vr.
-houwenb^ilg,
Bouri, m. zeker Bengaalsch vrachtschip.

* _,

zie hinge.
Bouriquet, m. Rad, om in de mijnen las
te winden, o.
-tenop
Bourjasotte, f. soort van vijg.

Boorlet , zie Bourrelet
Bourlotte, f. geringe Perzische zijde. *—,
m. bretagne , zekere witte worm tot
aas voor visschee.
Boormis , zie Boor.

Bournonite, m. zeker mineraal.
Bourrache, f. Bernagie, Boraadje, vr.

Boorra- eour.a , na. ,&etterhout , o.

watten , vr. meere. ; Rouge de , ze-

kere roods verve. * — , Oude run van
schapenvellen , vr. * --, Prop (in een
schietgeweer), m. *—, Knop (aan
wijnstokken en vruchtboomen), die zich
begint te ontwikkelen, m. *-, Haarweefsel (aan planten), o. °--, Zaad
der assemonen , o.
Bourreau, m. Beul • Scherpregter, m. ; fig.
Beul , m. * — , Streozak, welken de
zoutdrager op den schouder legt, m.
Bourreau-des-arbres, zie Célastre grimpant.
Bourre-de-Marseille , f. zekere stof.
Bourrée, f. Pakkebos, m. (van fijne stok jes). * —, zekere dans.

Bourreler , V. a. fig. Kwellen , Folteren.
Bourrelet , m. Valhoed , rn. * —, Wrong,

vr. , Kussentje , o. * —, Ring (one
den mond van een stuk geschut) , m. *—,
Zame svlechting of Wrong van touwen
om den mast, vr. *—, Kring, welke
zich vormt om de plaats, waar een
boom geënt is , m.
Bourrelier, m. Gareeelmaker , Degene die
in Bourre werkt, m.
Bourrer, V. a. Met haar vullen. *—,
Den prop in een schietgeweer doen. *—,
bij jag., ,Even grijpen , Eenen beet (naar
eenen haas) eioen, Haar uitrukken. * —,
Met de kolf van een geweer slajan of
stooten ; fig. — q: q. , Iemand mishan
(hetzij met daden of woorden). -deln
Bourriche , f. Gevloc'aten of Teenen vogel.
kooi (der vogelverkoopers), vr. * —,
1/ogelmand , vr. , Tlogelkorf,, m. (om
gevogelte te verzenden.)
Bourriers, m. p1. Kort stroo (an het ge

koren), Harksel , o

-dorschte

Bourrique, f. Ezelin (als lastdier), yr.

*_, Slecht paard, o., Knol, m.; fig. Domoor, m. en vr. * —, Leidekkersbak , m.

Bo,, urxiquet,

ptt. Jonge ezel (welke lasten
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begint

te

dragen), w.Geringe
ezel, Slechte ezel, Kleine ezel, m•
* —, in de mijnen, Haspel , om lasten
op te hijschen, m. * —, zekere bank

der kopergieters.

Bourrir, V. n. van patrijzen bij het opvliegen , Ruischen.
Bourroche , zie Bourrache.
Bourron , m. IVol in pakken , vr.
Bouru , ue , adj. Grof, Ruw , 1' rorsch ,

Wonderlijk, Grillig. *—, van wijn,
Dik ; Vin —, Dikke wijn , Mast, m.
' _, van zijde, als Soie bourree , On-

gelijke zijde , vr.
loursal , in aan een vischnet, Kop , waar
de visch niet uit kan, m.
Boursault, zie Bourseau.
Boerse, f. Beurs , vr. ; Avoir de l'argent
dans sa —, Geld op zak hebben ; van
hier : Geld , waarover men beschik
kan , o. , Beurs, vr , ; Faire une-ken
bonne --, Eene beurs maken ; van hier:
Tenir on Avoir ia —, De beurs hebben ,
Judas zijn ; Coupeur de —, Beurzen- snijder; Sans — délier, Zonder geld
uit te geven ; Faire --- commune , Ge meene beurs maken. * —, te Konstantinopel,.zekere som gelds, Beurs , vr.
*- 9 Beurs, vr., Zak , rn., Zakje , o.;
...- à cheveux , Haarzak , no. * —, in
de plantk., zeker lort dun takje aan
het einde der vrachttakken. * --, Altaardoekkistje,o. *— Vlies (om eenera
champignon) , o. * — , in de outieedk. ,
.Balzak, .klootzak, ns. * —, Beurs
(waarvan men studeert) , vr. * -Beurs (zeker gebouw, waar kooplieden
zamenkomen) , vr. * —, Zadeltasch ,
-,r. *—, in de nat. hist. , zie Tétrodon.
*_, zie Balliste vieille.
Bourse•à- berger, Bourse.à- pasteer, f. ze•
kere plant, Herderstasch , vr.
Bourseau , m. Looden bekleedsel van de
vorst aan een leijen dak, o. ; — rond,
Klopper (van eengin loodgieter), m.
l3ourseron, zie Burson.
Bourset, m. Houten klos , om een schep
boven te houden, m.
-net
Beursette, f. Leer aan de windlade van
een orgel, o. * —, zie Bourse•à• berger.
*--, zie IVlacbe.
Boursier, M. Student, welke op eerre beurs
studeert, m. ° —, Beurzenmaker, in.
(die allerlei beurzen , weicassc1en,
ens. maakt); Marchand --•, Beurzen -

kooper, m.
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Boursière , f. Beurzeninaakster , vr. ; Mar.
charade --, Beurzenkoopster, yr.
Boursiller, V. U. fata. Zamen eersen pot
maken.

Boorsom, .ns. Herlogi ezakje , o.

Boursoufage,m. Winderigheid van stijl,m.
Boursouffié , ée , adj. Opgeblazen , Bol;
fig. fan. Winderig, Hoogdravend.
Boursou i.ement, m. in de scheik.,_ Uitzet•

ti ng , vr.

Baursouliler, v. a. Opblazen, Doen opzwellen.
Boursoulure , f. Opzwelling , Zivell i ng
(der huid), vr. ; fig. Winderigheid
(van den stijl), vr.
Bouisards, in. pl. Hertendrek (in maart,
april en mei) , m.
Bouscarle, Bouscarlo, m. zeker vogeltje.
Bousculer, v. a. pop. Dooreen gooijen , Het
onderste b even werpen. * —, Heen en

weer stooten.
Bouse , f. als :

—

de vache , Koedrek, Os-

sendrek, m.
Bousier, m. geslacht van insecten.
Bousillage, m. Leem, waarvan men muren maakt; fig. Broddelwerk , Knoei werk , u.
Bousiller, v. n. Van leem optrekken. °—,
V. a. fig. Broddelen , Knoei jen , Slecht
maken , l'erbroddelen, Verknoeijen.
Bousilleur , m. Metselaar , die lesmen
muren of wanden maakt, m.; fig. Broddelaar , Knoeijer, m,
Bousifeuse , f. fig. Broddelaarster, Knoei•

ster , vr.
Boustn, zie Bouzin.
Bousserole , zie Busserole.
Boussoir , m..d nke,- hout , o.

Boussole, f. Kompas, Zeekompas, o.; fig.
l&egtivi j zer , Gelei der , in.
Boustrophédon , m. bllijze , volgens welke
oude opschriften geschreven zijn , de
eerste regel van de regter.. naar de
linkerhand , de tweede van de linkernaar de t`egterhand , enz. , vr.
Bonaire, f. Mengsel tot 'witmaking der
muntstukken , o.
Bout, m. Einde, o., Punt, yr. , Top,
Tip, in.; Le -- de la rue, liet einde
der straat, o ; Le — du doigt, De top
van den vinger, m.; Le -- da nee, De
tip van den neus , m. ; Meitra -- à ---,
.De einde aan malkander zetten ; (zette
nourrice 'a pas de -- , Deze min heeft
te kleine tepels. * --, stukje in de
lengte , Endje, Eindje , Stukje , o.; Un
— de chandelle , Een endje kaart , o. ;
van hier: — d'aile , (zekere schrijf-

pen ,) Boutje, 0. *--, Stuk, dat men
aan iets zet , o. , Punt , vr. , Eind , Beslag , o. ; -- de cuivre à une canne,
Rottingbeslag , o.; blertre des bouts
à des bas, Teenen aan kousen zetten ;
IMlettre nu •-•-^ à un fleuret,. Een' knop
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aan eene floret maken. *.., Einde, o,;
Le — de l'année , Het einde van het
jaar; van hier : Venir á — de . . . , Tot
stand brengen, Ten einde brengen; ook:
Te loven keren ; ook. Overwinnen;
ook: Beteugelen, o.; Etre à —, Ten
einde raad zijn , Niet weten wat men
doen zal ; Pousser q. q. a — , Iemand
tot het uiterste brengen; ook: Geheel
uit het veld slaan ; ] tre an — , Aan
het einde zijn ; fam. spr. W. , Ménager
de bouts de chandelle , Spaarzaam in
liet klein en verkwistend in het groot;
Bráler la chandelle par les deux bouts,
Van den hoogera boom afteren , Ver
leven ; Ne donner une chose-kwistend
que par le bon —, Iets niet anders , dan
op voordeelige voorwaarden afstaan of
aangaan; Tenir le bou — par-devers
soi, Gedekt zijn; Rire du — des dents,
Lagchen als een boer , die kiespijn
heeft , Gedwongen lagchen ; Avoir un
mot sur le — de la langue, Een woord
op de tong hebben. * —, scheepsw.,
als: Avoir vent de —, Tegenwind hebben ; Aller — au vent , Tegen den wind
zeilen ; Donner le — a terre a un vais.
seau, Het schip op het land sturen;
Aborder de — au corps, Een schip in
de zijde zeilen.
Boutade, f. Gril, Kuur , Nuk, vr. , Ruk,
Stoot, m.
Boutage, on. Stuurplaats op een vlot, vr.
Boutanes , f. Pl. zekere katoenen stoffen.
Boutant, adj. m. enkel in : Arc — , zie
eilier — , SchoorpiArc-boutant; en
laar tegen eenen muur, m.
Boutargue, F. zekere spijs van vischkuit.
Boutasse, f. Boorden der kaf uitlij sten,

Boute -hors, in. voorheen , zeker spel; fig.
Jouer an --, Elkander een beentje trachten te lichten, ' (d. i. wanneer de eens
den anderen tracht te doen afzetten,
om den post zelf te krijgen).
Bouteillage e m. voorheen , zeker rege, hetwelk men betaalde van den wijn, die
bij de flesch werd verkocht.
Bouteille , f. Fleseh , vr. ; — k l'encre ,
Inktflesch , vr. ; Mettre du vin en bouteilles , Wijn bottelen; Abner la —,
Van de flesch houden; fam. I1 n'a jamais
rien vu que par le trots d'une —, Hij heeft
niets van de wereld gezien. s—, in de
natuurk. , Waterbel , Bel , vr. , Blaasje,
o., Blaas , vr. ; — de Lepde, Leidsche
fdesch , vr. * -- , soort van kauwoer.
de. * —, zie Bire. *—, Galerij, vr.
(op schepen). * —, bij glasblaz. , als:
-- It barbe, zeker fijn glas, dat men
met eene schaar kan doorsnijden , en
waarvan de stukken dienen , om den
baard te scheren.
Boute-lof, m. op schepen , Uitlegger.
Boutelonée, f. geslacht van planten.
Bouter, V. a. en n. oeroud , Leggen. * —,
scheepsw., als: — à Peau , Een schip uit de
haven brengen ; — au large . Een schip in
zee brengen; — á lof, Laveren ; ( bij jag.:)
— la béce , Hetwild opjagen; (bij looij.:)
-- un cuir, Een vel schrapén of af
schrapen; (bij speldenm.:) — les épin.
Bles, De spelden op papieren steken.
* —, v. n. van wijn, Taai weren.
Boutereau , m. Graveerijzer , om den vorm
voor de speldenkoppen te steken , o.
Bouterolle , f. bij juweel. , Kaststamper , m.
* —, bij goudsmed. , Knopstempel, m.
* —, Rond graveerijzer, o. *—, bij
sloteum., Kloof in eenen sleutel, vr.;
ook : Boogje in het slot , hetwelk door
die kloof gaat , o. *— , Oorband aan
eenen degen , m.
Bouterot, zie Boutereau.
Bouteroue , f. Leuning langs Benen weg,vr.
Boute -selle, m. Teeken met de trompet,
dat de ruiters moeten opzitten , o.
Boute- tout-cuire , m. pop. Verkwister,
Doorbrenger, m.
Bouteuse , f. Speldensteekster , vr.
Bouteux, in. zeker groot schepnet.

:

o. meerv.
Bout.avant, m. zekere =opziener in de

zoutmijnen.
Bout-de quèvre, zie Bouteux.
Bout-de-pecan, Bout-de- tabcc, zie Ani.
Boute, f. Watervat, o. * —, Balie, vr.
Bouté , ée , adj. van eenpaard, Al te regt
van beenen.
Boute -à-port, m. Havenmeester, m.
Boute -debors, m. scheepsw., Gijk , Speek,
Spaak , vr.
Bout-de -lof, zie Boute-lof.
Boutée , f. Schoor, Stut , m.
Boute -en-train, m. Hengst, waarvan men
zich bedient , om de merries ridzig te
,aake;s en te zien, of zij geschikt zijn,
om gedekt te worden , m.
Boute -feu , m. Lontstok, in. * —, Kon.
stamel, m. *—, Brandstichter, m.;
fig. Stokebrand , Raddraaijer , Belha-

mel, m.

-

-

Bouticlar, m. Vischschuit met eene kaar,vr.
Boutillier, m. Keldermeester (bij eenera
vorst), m.
Boutique , f, plaats , Waar iets verkocht
wordt , Winkel , m.; Lever — , Eenen
winkel opzetten ; Fermer —, Den winkel opbreken; Garcon de —, (suet verach.,
Courtaud de —,) Winkelbediende, m.;
Fille de —, Winkeldochter, vr., In.
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kelmeisfe , o,; — d'épicier, Kruideniers.
winkel , m. ; — d'apothicaire, .4potheek,
vr.; fig. Faire de son corps une — d'apothicaire , Eene apotheek van zijn lig

maken. *—, Werkplaats, vr.,-charn
Winkel, m.; — de cordonnier, Schoenmakerswinkel, m. * — , op kermissen,
enz. , Kraam , vr. ; fig. fam. Cela vient
de sa —, Dat komt uit zijne kraam.
*_, voorraad van koopwaren, Winkel , ijs. ; Vendre sa — , Uitverkoopen.
*—, zie Bouticlar.
Bontiquier, m. met veracht., Winkelier,
Kramer, m.
Boutis , m. Leger van een wild zwijn , o.
Boutisse , f. Steen , welks smalle zijde
naar buiten komt , m. ; Placer des pierres en —, Steenen feet de smalle zijde
naar buiten leggen.
Boutoir, m. Schraapmes (der looijers), o.
*—, Veegmes (der smeden), o. *—,
Punt van den neus , o. of Teus (van
zwart wild) , m.; fig. Steek , m. , Bitsheid , vr. ; Donner un coup de — à q. q.,
Iemand. bits bejegenen.
Bouton, ni. Knop (aan planten) , rn• ;
— à fruit , Vruchtknop , in. ; — à fleur,
Bloemknop , m. ; — de rose, Rozenknop, in. * —, Puist , Roode puist,
vr.; Elle a Ie visage couvert de botutons,

Zij heeft liet Bezigt vol (roede) puil ten; van hier: Boutons de farcin, zie
Farcin. * — , Knoop (aan een kleed) ,
m.; — fagonné , Gewerkte knoop, m.;
van hier: Boutons à pierre, Knoopen
van edelgesteenten, diamanten ,. kris.
tal , enz. ; — plane , Knoop met effen
metaal overtrokken , m. ; — d'habit ,
Boksknoop , m.; — de culotte, Broeks
; — de gilet , Borstroks--knop,m.
knoop, in.; — de veste, Mestknoop, on.;
— de manche, Mouwsknoop , m. , Moule
de — , Anoopvorm, vr.; fig. Serrer
Ie — á q. q., Sterk bij iemand op iets
aandringen. * —, van onderscheidene
dingen , welke de gedaante van Benen`
knoop , enz. hebben , Knop , m.; van
hier: -- d'une arme h feu, Vizier, o.;
— d'une serrure , De knop aan een slot,
M. 4 — de feu , Brandijzer (der wondheelers), o.; — de la bride, Knoop aan
den teugel , m. ; lYlettre on eheval sous
le —, Den teugel, door het voorwaarts
schuiven van den knoop , korter maken;
Boutons de feu, on : Boutons , Kleine
goud. of zilverkorrels, welke men na
het smelten onder in den smeltkroes
vindt; — de la culasse, Druif (aan een
stuk geschut), vr. * —, Knop , aan
den raketsnok, m. * —, bij brouw. ,
;

$OUV
Blaasje op de gest, o. '°—, als :
de
mer, zie Oursin.
Bouton-d'argent , m. naam van verschei.
dene planten, welker bloemen naar
witte knoopjes gelijken.
Bouton- cle-camisole, m., zekere schelp.
Bouton-de-la-Chine , na. Trochus maculates , M.
Bouton-de_culotte, in. soort van radijs.
Bouton-d'or, m, bij tuinl. , Gouden knoop-

je, o.
Bouton• de-rose, m. zekere schelp.
Boutonné , ée , adj. fig. I1 est toujours —,

Bij is altijd even geheimzinnig.
Boutonner, V. n. Knoppen. * —, V. a. Knoopen , Toeknoopen. * —, scheepsw. , als:
— la bonnette , De bonnet vastmaken.
* — (se), V. pr. Zijnen rok toeknoo-

pen.
Boutonnerie , f. Knoopen, m. meerv. , Fa.
briquer de la —, Knoopen maken. *_,

Handel in knoppen, m. *—, Knoopen.
maken, o.
Boutonnet, m. Dui zendkoren , o.
Boutonnier, m, Enoopenmaker, m. *—,
Koopman in knoopen , m.
Boutonnière, f. Knoopsgat, o. *—, bij
wondheel., Insnijding in het perineum,
om bij de blaas te komen, vr.
Bouton rouge, m. zie Gamier du Ca.
nala.
B-outon-terrestre, m. Helix rotondula, vr.
Boutriot , m. zekere graveerstift.
Bout-rimé , m. 1/er: naar opgegevene eind.

rijmen , o.
Bout-saigneux , m. Halsstuk van een (geslacht) schaap , o. ; — de veau , Bals -

stuk van een kalf, o.

Boutsallick, m. zekere vogel.
Bouts-rimés, m. Opgegevene eindrijmen,
o. meerv. ; R empli.r des —, Een vers

naar opgegevene eindrijmen maken.
Boutton, m. naam van eenen Holocentre.
Houture, f. bij tuinl. , Stek , m.; Venir

de — , Zich laten stekken.

Bouvande, zie Bugrane.
Bouvard , m. weleer , Munthamer , m.
Bouvardie , f. geslacht van planten.
Bouvement , m. Bolle schaaf , Lijst•

schaaf, vr.

Bouveret , zie Gros -bec.
Bouverie , f. Runderstal (op eene markt) m.
Bouveron , zie houvreuil.
Bouvet, m. Ploegschaaf, vr.; — btisé,

Veerploeg , m.
Bouvier , m. Ossendrijver , Ossenhoeder,
on. *—, zeker gesternte , Beerenhoeder, m. * — , zie Gobe- mouche; * —
in sommige streken, zie Bergeronnette
et Lavandière.
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Bouviére, f. Ossendrijfster, Ossenhoed.
ster , vr. * - , zekere visch.

Grieksche verzen s Benen voet op het
einde missende.
Brachycère, m. geslacht van insecten.
Brachyélitre, m. geslacht van insecten.
Brachyglotte, zie Brachiole.
Brachygraphe, m. Schrijver, die met ver.
kortingen schrijft, m.
Brachygraphie , f. Schrijven met verkortingen , o.
Brachylogie , f. w. gebr. , Verkorte rede, vr.
Brachypnée, f. Trage en korte ademha.
ling , vr.
Brachypode, m. geslacht van planten.
Brachyptères, m. pl. geslacht van zwem -

Bouvillon, M. Jonge os, m.
Bouvreuil , m. geslacht van vogels , Bloed•

vink, m.
Bouza , Bouzas , m. zekere bedwelmende

drank in Egypte.
Bouzarde , zie Bousards.
Bouze , zie Bouse.
Bouzin , m. IJsklomp met gras en zand

'vermengd, m. * -, Zachte korst om
hardsteen, vr.
Boxer, V. n. n. w. , Boksen (gelijk de En.
ge/schen doen).
Boxeur, m. n. tiv. , Bokser , m.
Boyau , m. Darm, m. ; Corde à -, Darmsnaar , vr. ; van hier : Le cheval a
du —, Dit paard is dik, breed; Le

vogels.
Brachystème, m. geslacht van planten.
Brachystochrone, f. Lijn van den kortsten

val, vr.
Brachyure, adj. van dieren , Kortstaartig.
B; achyures, na. pl. geslacht van schaal.

cheval n'a point de -=-, est très•écroit
de - , Dit paard is dun , smal ; fig.

('van eene lange smalle plaats ;) C'est
no -, Het is eene pijpenlade. * —,
Leêren pijp ter geleiding van water,
Slang , vr. *-, Gang (van eenen mol),
m. * - , Kromme loopgraaf, vr.
Boyaudier, m. Darmsnarenmaker, Darm.
snarenverkooper , m
Boyaux-de-chat, m. pl. zekere schelpen.
Boyaux-du• diable , m. pl. zie Salsepareille.
Boyé, m. priester van eenige wilde volken in ,4merika.
Boyer, m. Boeijer, m. *-, zie Boyé.
Brabante , f. zeker Plaamsch linnen.
Brabei, m. zeker boormapje aan de kaap.
Brabentes, m. pl. Prijsuitdeelers bij de
gewijde spelen der Grieken, m. meerv.
Brac, m. zekere vogel. * -, zie Braque.
Brace , f. ouderwetsche overrok.
Bracelet, m. Armband , m. , Brazelet, vr.
*_, bij verguld., Armleer , o.
Brache, f. zekere lengtemaat (van 20 duim
en 3 lijnen).
Brachelytres , zie Staphyliniens.
Bracher , V. a. scheepsw. , Brassen.
Brachet, m. zekere jagthond, Brak, m.
Brachial, le , adj. Tian den arm ; Muscle-,
4rmspier, vr. ; Artère brachiale, 4rmader , vr.; Nerf - , Armzenuw , vr.
Brachié, ée , adj. in de plantk. , Kruiseling.
Brachine, f. geslacht van insecten.
Brachio , m. ongebr. , jonge beer , m.
Brachiobole, m. geslacht van planten, zie
Radicule.
Brachiole, m. geslacht van planten.
Brachion, m. zekere vi sch. e., geslacht
van warmen.

Brachiopodes, m. pl. orde van week.
dieren.
Brachycatalectique i adj. van Latijnsche of

1G3

dieren.
Bracmane , gym. Brachman, m. (naam van

zekere Indische wijsgeeren, thans meest
Brame on Bramin , Bramin, ge.-al,
noemd.)

Braeon, m. Stut eener sluisdeur, ns. *-,
geslacht van insecten.
Braconner, V. a. Stroopen (d. I. zonder
verlof jagen).
Braconnier, m. Strooper, m. * --, bij jag.

Die veel wild wegschiet.
Bractée , f. Blaadje , dat met de bloem
uitspruit, o. , zie Feuille florale.
Bractéifère, adj. Een of Meer Bractées be.
1

vattende.

Bractéole, f. .4fschaafsel van goud , Goud

-blad,o.
Bradleia, f. geslacht van planten.
Bradype, m. geslacht van zoogdieren.
Bradypepsie, f. Trage en slechte spijsver•

tering, vr.
Bradyspermatisme, m. Moeijelijke zaad•

schieting, vr.
Brague , f. scheepsw. , Broeki ng , vr. * -

aan eene luit , enz. , Hout dat de ribben bedekt, o.
Braguer, V. n. veroud. , Vrolijk leven.
Bragues, f. pl. veroud., Verlustiging in
de liefde, vr. *_, IP'ijde broek, vr.
Br^guette, f. Touw onder de kieling der
maststeng , o.
Brai, m. Scheepsteer, Harped:, o. * -,
Gebrokene ganst om te brouwen, vr.
Brain , f. veroud., Broek, vr.; van hier: fig.
Sortir d'une mauvaise affaire les brains nettes, Van eene slechte zaak goed afko
Luur, vr., Kin--men.*—,Luijr
derdoek, m. * -, Werktuig, waarmede
het was plat. gedrukt wordt, o. *.-.,
Hout, dat men op de rustplaats van

11 *
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amen molen legt , om de molensteenen
te verliggen, o. * - , scbeepsw., Ge.

teerd leir of Gepikt zeildoek aan her
onderste gedeelte van eenen mast, o.
* - , bij drukk. , Linnen of Iel , waar
bedekt, o.
-medntipa
Braillard , de, adj. fam. Schreeuwend. * . ,
m. Schreeuwer, m.
Braillarde, f. fam. Schreeuwster, vr.
Braille, f. Zoutschop (bij her zouten der
haringen) , vr.
Braillement , m. Gekrijsch , Gehuil, Ge•
schreeuw (van eenige dieren) , m.
Brailler, V. n. heel geschreeuw maken
Schreeuwen. * -, in de toonk., Schreeu.
wen. k-, bij jag. , van honden, Bui.
len. *-, V. a. Met de schop (de ge
haringen) omzetten.
-zouten
Brailleur, use , adj. zie Braillard. * -, tn.
zie Braiillard.
Brailleuse, f. zie Braillarde.
Braiment, Braire , m. Gebalk , Balken
(van eenen ezel) , o.
,Brair.e, v.n. irr. et déf., van eenera ezel,
-Balken.
Braise, f. Gloed, m., Gloeijende kolen,
yr, mrv., Gloeijende arch, dsch, vr.;
Des marrons cuits sous la -, Kastanjes
in de asch gaar gemaakt. °-, Uitgedoofde houtskolen (van bakkers, enz.),
Bakkerskolen, vr. meerv.; Grosse -,
Grove kakkerskolen , vr. naeerv. *-,
in de glasblazerijen, als: Faire la -,
Den oven aanmaken.
Braisier, m. Kolenbak, (waarin do bakkers, enz. de .uitgedoofde houtskolen
bewaren ,) m.
Braisière, f. .Doofpot, (waarin de bak.
kers , enz. de houtskolen ui tdooven,) m.
*-, Stoofpan, waarbij men zich van
gloeijende houtskolen bedient, vr.
Braisine, f. Mengsel van koedrek en klei,
om de vormen te bestrijken, o•
Brak, adj. m. als: Hareng -, Half ge.
zouten haring, sn.
Drama, m- bij de Hindoes, Bram.a, m.
Brame, ,zie Bramin.
Bramer, V. n. van een hert, Schreeuwen.
,Bramie., f. geslacht van planten.
Bramin, m. Bramin , m. zie Braemane.
Bran, m. Menschendrek , Menschenstr.ont,
m.; van hier: vuig. - de Judas, Zomer
vr. meerv. *-, als: - de-sproetn,
son, Grove zemelen, vr. meerv.; - de
scie , Zaagmeel , Zaagsel, o. *-, vuig.
als: - de lui, Ik schijt hem wat;
- de vos promesses, Ik schijt wat in
uwe beloften.
Brancades, f. p1. w. gebr. , Ketenen der
galeiboeven , vr. weerv.

Brancard , m. Draagbaar , Berrie, Bure
rie, vr. * _ , Boomen. van een rijtuig,
m. m.eerv., Lamoen, o.
Branchage , m. Takken , m. meere.
Branche , f. Tak , m. ; Blere - , Moeder
i. tak , die na de laatste snoei-tak,(d.
nieuwe scheuten heeft voortge•-jing
bragt ,) m. ; Maitresse - , Opgaande
tak, w.; - à bois , Houtsak, Dikste
tak, m.; - à fruits, Ifruchttak, m.;
- gourmande , Waterloot, vr. , Zuiger,
m.; - chiffonne, Dunne korte loot, vr. ;
-- de faux bols, LYaterloot, vr. ; - veu.
le, Onvruchtbare tak , m. ; - aotitée,
Tak , die na Augustus hard wordt , m.;
•-- de conserve, Tak tusschen twee vrucht.
takken , die voor het volgende jaar
wordt bewaard , m. ; - latérale , Zij.
tak , m. ;, - verticale , Dwarstak , in.;
spr. w. Etre comme l'oiseau sur la -,
In eenen onzekeren toestand verkeeren;
Il vaut mieux se tenir (on s'attacher) au
gros de 1'arbre slu'aux branches , feet is
beter, zich tot den heer, dan tot den
knecht te wenden. * - , van verscheidene dingen , welke naar takken gelij.
ken , als : Un chandelier à plusieurs
branches , Een kandelaar met vele ar.
men; Les branches d'une artère, De
tokken ee.ner slagader ; Les branches
d'une riviere, De takken of arseen eenex
rivier; Les branches d'une montagne,
De takken van genen berg; fig. Tak
(van eenen geslachtboom , van een be•
stuur, enz. ) , m ; La -- cadette , De
jongste tak , m.; Une -- de commerce ,
Een tak van koophandel ; Les branches
d'une science, De takken of vakken
tiener wetenschap. * _, pl. Branches,
Stangen van eenos toom, vr. meerv.;
ook: De twee horens aan het gewigs
van een hert; ( in de bouwk. , ) Les
branches d'ogives , zie Ogives. * -, ,
Elchttiende gedeelte van een houtvlot,
zie Coupon. * -, aan tenen wagen,
als : Branches , pl Tang , yr. *-- , bij
speldenmak. , Speld, waaraan de kop
moet gemaakt worden , vr. *- aan
een' ,degen, Beugel , m. *-, als : - de
balance, Lange arre van een' unster, ns.
Brancher, V. a. w. gebr. . Aan eenen boorra
ophangen. * -- , bij glasblaz. , als: -is
bosse ,, De glasblaas omdraaijen. * -'
V. U. Op genen tak zitten of gaan
zitten.

Branchiale , f. soort van lamprei. * --,
adj. f. in de nat. hist., als : Respira.
tio.n -- , <demhaling door de kieuwen, yr.
Branchielle, m. geslacht van mossen.
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Branchier , adj. m. als : Oiseau —, jonge

Brandonner, v. 4. Eengin stroowisch plaat.

roofvogel , Takkeling, mi.
V. a. (jonge roofvogels) op.
voeden.
Branchies , f. pl. bij visschen , zie Ouies.
Branchier,

* —, Werktuigen der ademhaling bij
de insecten , o. meerv.
Branchiodèles, m. pl. zekere zeewormen.
Branchiogastre , m. geslacht van schaal

-diern.
Branchiopode,m.geslaehrvan schaaldieren.
Branchiostéges , m. pl. soort van visschen.
Branchipe, m. geslacht van schaaldieren.
Branchu , tie, adj. Takkig, Met vele tak.

ken , Getakt.
Brandade, f. zekere ragout van leng in

Provence.
Brande, f. Fijn takje, o. , " Spri k , vr.

* — , pp ene vlakte in een bosch , (oudt.

Laan,) vr.
Brandebourg, f. zeker overkleed met mou-

wen. * — , m. zeker knoopsgat.
Branderie , f. Branderij , vr.
Brandevin , m. Brandewijn, m.
Brandevinier, m. Brandewi j n-stoker , m.

* — , Brandewijnkooper , Zoetelaar , m.
Brandevinière , f. Brandewi j ns t ookster , vr.
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sen bij een goed , dat aangeslagen is.
Braise, f. bij jag., Tepels eenar wolvin,
sr.. meerv.
Branlant, te, adj. Waggelend; fam. Un
chateau —, Iemand , die niet vast op
zijne beenen staat.
Branle , m. Schudding , Slingering , vr.;
Le — d'une cloche, De beweging eener
klok; Mettre one cloche en --, Eene
klok in beweging brengen, aan den
gang maken; fig. fam. Jtre en —, In
beweging zijn, Gereed zijn om te be.
ginnen , dan den gang zijn ; ° Mettre
en —, dan den gang helpen, .flan den
gang brengen ; Se mettre en, —, 4an.
den gang gaan, Beginnen, In bewe.
ging komen; Donner le — à une affaire,

Eene zaak aan den gang brengen. *"—,
Hangmat, vr. (op schepen zegt men:
Hamac). * —, in een horlogie , Ruim.
te, welke de slinger in édne slingering- beschrijft, Slingering , vr. * —,
Ronde dans , no. *t— , bij valken., eerie
zoodanige vlugt van den valk, waar.
bij hij , eer hij opstijgt, zich boven
het hoofd van den valkenier omdraait...
Branle-bas, M. scheepsw., De hangmat
ten weg!
Branlement, n, Schudding , Waggeling,
Schommeling, vr.
Branler, V. a. Heen en weer bewegen,
Slingeren, Schudden, Bewegen, In be.
weging brengen. *--, V. n. Zich. bewe.
gen, Wijken ; Il n'a pas branlé de sa
place , Hij is niet van zijne plaats ge.
weken. * _ , Schudden-, .Waggelen ,
Zich bewegen , Slingeren , Losliggen ,
Loszitten , Niet vast zijn; spr. w.,
Tout "ce qui branle , ne tombe pas , Kra.
kende wagens loopera het langst; fig.
I1 branle an manche, Hij is op het punt,
om zijn ambt te verliezen , Hij zit
niet vast in den. zadel; ook: Hij is op.
het punt , om van partij te veranderen.

* — , Brandewijnverkoopster, Zoete
vr.
-larste,
Brandi , ie , adj. fig. face. , als : Enlever un
gros fardeau tout —, Eenen last in eens
optillen; Enlever un homme tout —,
Iemand medenemer, zoo als hij gaat
en staat.
Brandillement , m. Schommelen , o. , Schommeling, vr.
Brandiller , V. a. Heen en weer bewegen
of slingeren. * — (se) , v. pr. Schorrmelen , Schoppen.
Brandilloire, f. Schopstoel , Schommel,
Schongel, m. , Slingerkoord, vr.
Brandir, v. a., veroud. , Zwaaijen , Drillen. *—, bij timmerl., Met eenen spil.
key of eene pin vastslaan.
Brandon, m. Brand, m., Brandend hout,
o.; inzond. Brandende stroowisch-, m., Branle-queue, m. zie Hoche.queue.
Stroofakkel, vr. * — , Brandend hout, Branloire, f. Wip, Wipplank, vr. *—,
dat bij eenen brand in de lucht vliegt,
bij jagers, als : Le heron est It la ---,
o. ; van hier : fig. Les brandons de la
De reiger zweeft boven in de lucht
discorde, De fakkel der tweedragt, vr.;
in eenen kring rond. * _, bij sneden,
Les brandons de la guerre , De krijgs.
Trekketen aan eenen blaasbalk, vr.
fakkel, vr. *—, voorheen zeide men: Braque , m. zekere hond , Brak , m. ; fig.
Dimanche des brandons, Eerste zondag
fam. Fou comme (un) —, Stapelgek;
in de vasten; en : Danse des brandons,
Ce jeune homme est un (vrai) —,. Deze
Dans op dien dag met brandende stroos
jonge mensch is stapelgek.
fakkels. *" , Stroowisch, ten teeken, Braquemart , m. voorh., Korte en breeds
dat landen aangeslagen zijn of niet
degen , M.
m.
mogen beweid worde n ,m.
Braquement,.m. Rigting (van geschut), vr.
Brandon-d'amour, m. zekere schelp, zie 13raquer, V. a. Rigten , zie Pointer ; -- wie
Arrosoir.
lunette , Eenen verrekijker rigten.
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Braques, f. pi. Kreeftscharen, vr. meerv.

voet, voor koopvaardijschepen); Pe»
tite ~, Kleine vadem, (d. i. van vijf
Bras , m. <fr m, m. ; — droit , Regtervoet); 1Vlesurer par brasses, Bij den
arm, m.; — gauche, Linkerarm, m.;
vadem meten, Vademen.
Prendre par le — , Bij den arm nemen;
fig. Etre le — droit de q. q. , Iemands Brassée, f. Arm vol, m.
regterhand zijn; Recevoir à — ouverts, Brasséier, zie Bracher.
Met opene armen ontvangen ; A —, Brasser , V. a. zie Bracher. * —, Sterk
roeren , Door elkander roeren , Onderadv. Met de armen, Met de handen,
een mengen ; van hier : — l'eau , Het
Met kracht van armen; A force de —,
troebel maken, om de visch te
water
Niet kracht van armen ; A plein —,
doen boven komen. * _ , Brouwen ;
.Bij den vadem; A tour de —, Met al— de la biére, Bier brouwen ; fig. Bele kracht ; — dessus, — dessous, ,elrm
ramen , Smeden , Brouwen ; -- une
in arm , Gearmd; Demeurer les -- croitrahison , Een verraad smeden ; — q. ch.
sés , friet de armen over elkander zitcontre q. q. , Iets kwaads tegen iemand
ten , De handen in den schoot leggen;
brouwen. * —, bij looij. , als : — les
Avoir q. ch. sur les —, Iets op den hals
cuirs, De huiden eenigen tijd heen
hebben , Met iets opgescheept zitten.
en weêr bewegen in heet water met
* —, werktuig van den arbeid, firm,
run. °—, bij munt. , als : — 1'or, l'arm. , Hand , vr. ; — oisifs , Ledige han gent, Het gesmoltene goud, zilver'
den , vr. meer'. * — , firm (eerier ri.
eenigen tijd roeren.
-vier) , m. ; — de mer, Zeeëngte , vr.
*--, naam van onderscheidene dingen, Brasserie, f. Brouwerij , vr., Brouwhuis,o.
ttie eenige overeenkomst met Benen arm Brasseur, m. Brouwer, Bierbrouwer, m.
hebben, als : Les — d'un fauteuil , De Brasseuse, f. Brouwersvrouw, vr. *
Brouwster , vr.
armen of leuningen van oenen armstoel ; van hier : Chaise on Fauteuil Brassiage, m. Meting bij den vadem , vr.
* -- , Getal vadems bij het peilen , o.
à — , Armstoel , Leunstoel , m. , Zorg,
er r . * -- , Kandelaar , (aan Benen muur,) Brassicaires, m. pl. Kapellen der koolrup.
sen , vr. meerv.
m, *—, firm (van Bene balans), m.
* —, bij tuinl., Ranken (van meloe- Brassicourt, -adj. m. als : Cheval —, Paard
met, kromme beenen., o.
nen, enz.), vr. meerv. *—, scheepsw.,
Bras , m. * —, Walvischvinnen , yr. Brassie , f. geslacht van planten.
aneerv. *— y in de ontleedk. , Boven - Brassières , f. pl. Lijfje (voor kinderen),
o. ; fig. Etre en -- , De handen gebonarm, m. * --, van de voorpooten der
den hebben , Niet vrij kunnen handepaarden , Bovenste gedeelte van het
l'en , Niet kunnen doen, wat men wil;
heen tot aan de knie, o.; van hier:
lVlettre q. q. en —, Iemand de handen binLe cineval plie bien Ie —, Het paard
den, Hem onder bedwang houden; Te.
buigt het been goed.
fir en —, Ia bedwang houden.
Brasenie , f. geslacht van planten.
Brassin, m. Brouwsel , o.
Eraser, V. a. bij wapensmed., Solderen.
Brassoir, m. Roerstok) waarmede men het
Brasier , m. Kolengloed, Gloed, m. * -gesmoltene metaal roert), m.
Hoop gloeijende kolen, m. * --, Kolen.
Brassour, m. in de zoutmijn., Klein grep.
pan, vr., Komfoor, o.
geltje, o.
Brasiller , V. n. van de zee , Lichten.
Brasure, f. Plaats, waar twee stukken
V. a. Op kolen braden, Roosteren.
aaneen gesoldeerd zijn, vr.
Brasque , f. Pleister han klei en gestampBrathite , f. Steen , welke bladeren van
te kolen, o.
den zevenboom vertoont, M.
Brassade , f. soort han vischnet met zeer
Bratis, m. zeker boonpje.
wijde mazen.
Brassage,m. Bearbeiding (der metalen),vr. Bratys, m. jeneverbessenboom, m.
Brassard, m. Armstuk , o. , Armplaat , vr., Braulet, m. op de Antillen, Vrucht van
den Acacia ongle-de-chat, vr.
Armwapen, o. * --, Armleer, firm.
stuk, o. *—, in de glasblaz. , Armdek. Brauls , m. pl. zekere blaauw en wit gestreepte sto fen.
sol (van oude hoeden) , o.
Braunée , f. zekere boom.
Brassavole, f. geslacht van planten.
Brasse, f. Padem , (lengtemaat van zes Braunfisch, m. Bruinvisch, m.
,voet,) m.; (op schepen:) Grande —, Braunspath, m. Bruinspaath , m.
Bravache, m. fans. Zwetser, Snoever,
Groote vadem , (d. 1. van zes voet,
Snoeshaan , m.
yoo r oorlogschepen); Moyenne —, Mid.
delbare vadem (d. i. van zesdehalyen Bravacherie, f. fam. ongebr. , Zwetserij, vr.
f

BRAN
Bravade, f. Snoeverij , Grootspraak , vr.
Brave, adj. Bloedig , Dapper, Braaf;
van hier : (van eenen snoever ,) -- en
paroles , — jusqu'à dégatner , Dapper

in woorden, Dapper met den mond.
* _, voor het woord Homme, Braaf,
Regtschapen, Eerlijk. *- ,Enen. Priendelijk, Beleefd, Wellevend, Geschikt;
faut. Vous être bien -, (tot een kind,)
Gij zijt mooi (opgeschikt); (van menschen , die niet gewoon zijn , veel werk
van hunne kleeding te maken , als :)
Vous voilà bien - aujourd'hui, Wat zijt
gij van daag in uwe nopjes. *-, m.
Dapper man , m. ; Se conduire en —,
Zich dapper houden; Faux ---, Zwet.
ser, Snoeshaan , m.
Bravement, adv. Moedig , Dapper, Braaf.
* _, fam. Loffelijk, Geschikt, Braaf,
Behoorlijk , Naar eisch , Goed , Ui tmunterzd.
Braver, d. a. Braveren, Trotseren, Ver
Tarten; - la mort, Den dood-achten,
yeracheen, Trotseren.
Braverie , f. veroud. , Kleederpracht , vr.
Bravo, int. et m. Bravo.
Bravoure, f. Moed, no , Dapperheid, vr. ,
Fleldenn;oed, m. *-, Heldendaad , yr.
Brayer , V. a. (Een schip) teren.
Bayer, m. Lesren riem aan den klepel
eerier klok, m. * --, Riem , waaraan
de vaanielhandschoen hangt, m. * —,
Touwen, waarmede de kalkbak wordt
opgetrokken, o. meere. *—, Steun.
punt eerier weegschaal , vr. * - , Breuk.
band , m. , zie- Bandage herniaire.
Brayes, zie Bries.
Brayette, f. Glip (in de broek, door de
klep bedekt) , vr.
Brayon, m. Strik (voor stinkdieren), m.
Bréannes, f. pl. zekere linnen stoffen van
Berny.
Bréant, m. zekere vogel, zie Bruant et
Verdier.
Brebiage, m. weleer , Belasting op de

schapen, yr.
Brebiette , f. veroud. , Schaapje , o.
Brebis , f. Wijfje van non ram , Schaap , o.,
Ooi, vr. ; Lait de --, Schapenmelk , ir.;
Toison de —, Schapenvacht ; — ga
Schurft schrap , o. ; fig. C'est-leus,
ure — galeuse qu'il faut separer da
troupeau , Het is een schurft schaap,
Dat men van de kudde moet afzonde.
ren , (d. i. een gevaarlijk persoon,
welke ligt d„ andere bederven kan);
spr. w., Qui bêle peed sa goulée on ure
goulée , zie Goulée, A -- fondue Dieu
mesure le vena, God geeft kracht naar
kruis -- conptées, le loup les mange,
;
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De wolf verslindt de getelde schaapjes
ook; Faites-vous -, le loup vous mangera , Qui se fait —, le loup le mange,

ill te goed is andermans bloed , Al te
goed is buurmans gek; Faire un repas
de-, Een' muizenmaaltijd doen,(d. i.
eten zonder te drinken). * — in den
bijbelst. , Schaap , o.
Brèche , f. Breuk , Scheur, yr. , Gat (in
colon muur , tuin , heg , enz.), o.
in het krijgsw., Bres, vr.; Une - praticable, Bres, waardoor men kan binnen
dringen , vr. ; Battre en - , Menter 'a
la -, Bres schieten. *-, Schaard (aan
een mes , enz.) , yr. * -, .TVerminderi ng , vr. ; . Faire une - à q. ch. , Een
gat in iets maken, Iets verminderen;
fig. Faire one h , Benadeelen, 14fbreuk
doen, Beschadigen. °.-, zeker marmer , Breccia, vr. * -, ophooping van
steepen, enz. aan den voet en de zijden der bergen.
Brèche.dent, adj. Die voor in den mond

een' of meer tanden mist.

Brechet, m. pop. zie Sternum.
Bréchite , in. zekere ,delfstof.
Brédemeyère, m. zekere boom.
Brèdes , f. p1..planten , welker bladen men

als spinazie eet. •,
Bredi-breila , adv. fam. In haast.
Bredin , m. zie Patelle.
Bredindin , m. Kleine takel , m.
Bredins, m. pl. zekere schelpvisschen.
Bredir, V. a. Met strookjes ledr aan el.
kander naaijen; Alêne à - , Els daartoe, na.

Brédissure, f. zekere ziekte, bestaande

in de onmogelijkheid om den mond te
openen , veroorzaakt door de aaneen groeij i ng der wangen met het tand
-vlesch.
Bredouille , f. in het tiktak, - Markje, waarmede men aanwijst , dat de verkregene punten na elkander verkregen
zijn , o. ; Douze points -- , T^,Oalf:
punten achtereen ; Partie -- , Dubbele
partij ; fain. Sortir - d'un lieu , Ossverrigter zake van eerre plaats terug koI.nen , Te Rome geweest zijn , zonder
den paus te hebben gezien ; Dire à q. q.
deur mots et une -- , Iemand onder
vier oogera zijne meering zeggen.
Bredou-illement, m. Stamelen , Gestamel,
Brijen, o.
lredouiller , V. a. et n. Brijen , Stotteren, Stamelen, Onduidelijk spreken,
Uitstamelen.
Bredouilleur, in. Stamelaar, Stamelkees,
Stotteraar, m.
Bredouilleuse, f. Stamelaarster, yr.
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Brée , f. Ijzeren beslag aan den steel
van eenen smidshamer, o.
Bref, ève, adj. waartoe weinig tijd ge -

*--, bij verve. , Met .Braziliehout verwen.
Brésillet, m. soort van gering braziliehout.
Brésillot, m. zeker boompje, dat verwhout levert.
Breslingue , f. soort van Fraisier.
Bresseaux , m. pl. in Provence , Zijtouwen
aan de groote lijn eens vischnets,
o. meerv.
Bressin , m. zeker touw , zie Guinderesse.
Breste, f. Vogelvangst met lijmroeden, vr.
Bretagnes, f. p1. zekere linnen stoffen.
Brétailler, V. n. Dikwijls vechten , Ge•
durig van leer trekken.
Brétailleur, m. ('echter , T?oorveckter, on.
Bretania, f. soort van waterpatientie.
Bretauder, V. a. (Een paard) de ooren
afsnijden, Kortooren; van hier: Cheval bretaudé, Kortoor, m. *--, (Laken)
ongelijk scheren.
Bretèche, f. veroud. , Fort , o.
Bretelle , f. Draagband , Dreagri em ,
Singel, M. * — , pl. Bretellen, llulpzeel , o. , ook : Galg (aan eens broek),
vr.; fig fam. Cet hoir..me en a par-dessus
les (on jusqu'aux) bretelles, Die man
zit er tot aan de ooren toe in (namelilk: in onaangename zaken;.
Bretone, f. zeker vogeltje, Fauveae aedonie.
Brette , f. veroud. , Lange smaWe degen,
m. *—, thans boert., als: 11 porte une
longue —, hij draagt een' langen degen.
Brettele, ée , Bretté , ée, sdj. van som•
mige werktuigen, Getani.
Bretteler, zie Bretter.
Bretter, V. a. Met een fetand werktuig
bearbeiden; — une pie!re, Eenen steen
met een getand werituig behouwen;
-- un mur, Lenen muur ruw bepleisteren ; — Ia terre , De aarde roeren.
Bretteur , m. Vechter, cie gaarne vecht, m.
Bretture, f. Tanden (aan verscheidene
werktuigen) , m. treerv. * —, Schrap.
pen , vr. meerv.
Breidl, m. Omhein] bosch, o., Wildbaan , vr. * — , stheepsw. , pl. Breuils ,
Slaglijnen, vr. meerv. , Dijtouwen ,
e. meerv.
Breuiller, V. a. schtepsw., Dijen, Op.
gijen.
Breuvage, m. Drank , M. * —, Genees
drank, m., Drankje, o. l` - 2, scheepses.,
Half wijn en half 'ovate.
Brève, f. De hoeveelheid schrootplaten
eener enkele smelting, ir. *—, Korte
zangnoot, vr. *—, Kopte lettergreep,
vr. *—, geslacht van tingelen.
Brevet, m. Opens brief, m. s Diploma,

yorderd wordt, Kort. * —, adv. Om
kort te gaan , Kortom , In één woord.

*—, m. Pauselijke brief, m. , Breve,
yr. *—, Boek, herwelk de verschil
gedeelten van de kerkdienst voor-lend
eiken. dag aanwijst, o.
]3rége , f. Bregier,, Bregin , m. zeker
sleepnet in de Middel]. zee.
Bregma , zie Sincipnt.
Bréhagne , zie Bréhaigne.
Bréhaigne, f. Onvruchtbaar dier, o. (in.
zonderh. onvruchtbare hinde.) *—,
Onvruchtbare vrouw (na het ophouden
der stonden), vr.
Bréhaine, zie Bréhaigne.
Breh@me , f. zie iViorelle mélongène.
Brehis, f. Neushoorngeit op Madagascar.
Brelan, m. zeker kaartspel, waarbij ieder speler slechts drie kaarten bekomt;
Avoir —, Drie gelijke kaarten (d. i.
drie azen , enz.) hebben; -- carré,
Drie gelijke kaarten en de vierde op
stok. *—, Huis, waar men dit spel
gewoonlijk speelt; van bier : Speel
Tenir —, Een speelhuis hou--huis,o.;
de n.
Brelander, V. n. Gedurig in de speelhuizen zijn, Spelen, Dobbelen.
Brelandier, m. Speler, Dobbelaar, m.
Brelandière, f. Speelster, Dobbelaarster, vr.
Brelandinier, m. ongehr., zie Etaleur.
Brelandinière , f. ongebr. , zie Étaleuse.
Brelée, f. TP'intervoeder (voor de scha.
pen), P.
Brelingot, zie Berlingot.
Brelle, f. (Klein) houtvlot, vlot, o.;
Mettre en brelles, Tot vlotten maken.
Breloque, f. veroud. , Kleinigheid, vr.
* -, thans , pl. Breloques , Snuisterijen
(van weinig waarde, die men aan een
horlogie hangt, enz.) vr. meerv. * —,
zie Berloque.
Breluche, f. Droget van garen en wol, vr.
Br@me, f. Brasem , m. ; — de rivière,
Rivierbrasem , m. ; — des lacs, Meerbrasem , m.
Breneux, use, adj. vuig. Vol menschen.
drek , Pol stront , Bescheten.
Brenne, f, zekere stof.
Brente, f. geslacht van insecten.
Brequin , m. aan eene drilboor , zie Mèche.
* — , zie Vilebrequin.
Brésicate , f. zekere stof.
Brésil, m. Braziliehout, Provinciehout,
o. ; fam. Sec comme -- , zoo droog als
kurk.

Brésiller, v. a. In kleine stukjes breken.

,
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Brevet, o. ; .lanstelling, vr.; -- de
pension, Pensioensakte, vr. ; - de colonel, Aanstelling als colonel, yr.;

Bricoteanx, It. pl. "Treden (van een weefgetouw), vr. meerv.

- d'invention, Octrooi , o. ; Obtenir un
- d'invention, Een octrooi verkrijgen.
* _, Notarieele akte , yr. ; van hier:
-- d'apprentissage, Leerbrief, m. *-- 9

Prachtbrief (van eenen schipper) , m.
*—, bij verw. , Blaauwkuip, vr. (d i.
de gemengde stoffen om te verwen ;)
van hier: Manier le -, De kuip onderzoeken, of de verw warm genoeg is;
Ouvrir le -, De kleur onderzoeken.
Brévetaire , m. weleer, Houder van eene
aanstelling des koning: tot eene geestelijke waardigheid , m.
Breveter, v. a. Een patent, octrooi, aan.
stelling, enz. geven.
Bréveux, m. Haak, waarmede men krabben, enz. uit de rotsen haalt, on.
Bréviaire, m. Getijboek , Brevier, o.;
fig. Dagelijksch handboek (om zich in
iets te volmaken), o.
Brévipèdes, m. p1. Kortvoetige vogelen,
m. meere.
Brévipennes, m. pl. Kortvleugelige vogelen (bij v. struis, enz.) , m. meere.
Brévirostres , m. pl. Kortsnavelige vogelen, m. meerv.
Brewerie , f. geslacht van planten.
Breynie, f. geslacht van planten.
Bribe , f. veroud. , nog gebruikelijk onder

het gemeen , Overgeschoten brok , on.;
van hier: (boert.) Des bribes de latin ,
Latijnsche brokken, Brokken Latijn,
m. meere.
Bribri, m. in Normandié, zie Bruant de haie.
Bric, zie op Broc.
Brick, m. zeew., Brik, vr.
Bricole, f. Springriem (aan een paarden•
tuig), m. * -, Tuig van het postil.

jonspaard voor eene postkar , o. * -,
Bogt van eenen bal, als dezelve terug
stuit, vr.; fig. fan. Slinksche ~vegen,
m. meerv.'; Agir par -•-, Slinksch te
werk gaan ; Donner une - à q. q. , Iemand mrisleiden, bedotten, Hem leg.
gees wijs maken. *-, bij vissch., Lijn,
aan eenen boom, enz. vastgemaakt, vr.
* -, pl. Bricoles, zekere beursnetten,
o. meers.
Bricoler , V. n. Eenen bal zoodanig spe.
len, dat hij terug stuit. *-, Iets,
dat te heet is, in den mond heen en
weer belvegen ; fig. Niet voor de vuist
handelen, Draaijen, Omwegen nemen.
* -, bij jag., van eenen hond, liet
wild niet regtstreeks volgen.
Bricolier, m. Posti lj onspaard naast het

paard in de boonren, o.

Bride , €. Toom , m. ; . Mettre la -- b un
cheval, Een paard den toom aandoen,
Een paard optoomen; Oter la — du
cheval, Ilet paard aftoomen; Lachex
la - à nu cheval , on : Rendre la -,
Den teugel laten schieten; Courir à
toute -, on : a - abattue , Met lossen
teugel rijden; Tourney-,. Iet paard
omkeeren; ook: Terug keeren; La main
de la -, De linkerhand (van den rij..
der) , vr. ; fig. Tenir q. q en -, Iemand in toom of bedwang houden , Hem
beteugelen ; Tenir la — haute on eourté`
à q. q., Iemand kort houden; Aller en main dans one affaire , Bene zaak.
met voorzigtigheid behandelen, Poorzigtig te werk gaan bij eene zaak ;
Lacher la - a. q. q. , Lui mettre. la - sur
le cou, Iemand zijnen wil laten; Lieher la — à ses passions, Zijnen hartstogten den teugel vieren ; Courir á —
abattue après les plaisirs , De vermaken met drift najagen ; Courir à —
abattue à sa ruine , à sa perte, Hals over
kop in zijn verderf loopen; fam. Brides
à veaux, Kale uitvlugten, vr. meere.
* _, Keelband, (waarmede men eene
muts, enz. onder de kin toebindt,)m.
* _, Stiksel aan beide einden van een.
knoopsgat, o., Trens , vr. *- ,Draad,
welke de bloemen in kant verbindt, m.
* - , in een geweerslot, Plaatje , het.
welk den trekker met den tuimelaar
in verband brengt, o. *--, Klemhaak,
m. * - , Band ter bevestiging van
een stuk hout, M. *-, bij kousenwev.,
zeker gebrek in het werk , Toom, m,
* --, aan eene klok , Oor, o.
Brider, V. a. Toomen , Optoomen , Den
toom aandoen ; van hier : Ce clieval se
bride bien , Dit paard laat zich goed
toomen. * -, Den keelband toebinden;
van hier in het algem.: Vast toebinden;
fig. - un homme par un contrat, Iemand
door een contract (de handen) binden;
- la bécasse, Iemand bedotten, verschalken ; - one ville par une citadelle , par une
garnison , Eene stad door een citadel,
eenegarnizoen in bedwang houden. "-,
in de sceengr., als: - one pierre, De koord
der windas om eenen steen slaan, om
denzelven op te hinden. *-, scheepses.,
als: - 1'ancre, Het anker bekleeden.
Bridoir, m. Kinband , K'indoek , m. zie
Mentonnière.
Bridole, f. Toestel, om de boeiplanken
te buigen, M.
Bridon, m. Ligte toom , Trent, vr.
-
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Bridure , f. Bekleeding van he-t anker, yr.
Brie , f. Deegklopper, m.
Briedelie, f. geslacht van planten.
Brier, v. a. (Het deeg) met een hout
slaan of kloppen.
Brief, éve, adj. bij regtsgel. , Kort ; Bonne
et briève justice , Kort en goed regt , o.
Briévement, adv. Kort , In weinig woorden.
Briéveté, f Korte duur, m. , Kortheid, vr.
Brifauder, V. a. (Wol) voor de eerste maal

kammen.
Brife , f. pop. Homp brood, m.
Brifer, V. a. pop. (Gulzig) opslokken,

Vreten.
Brifeur, m. pop. Slokop , Vreter, m.
Brifeuse, f. pop. Slokop , Vreetster, vr.
Brifier, m. Reep lood aan de nok van een

Teilen dak, m.
Brigade , f. Brigade , vr.
Brigadier, m. Brigadier , m.
Brigand, m. ( Gewapende) struikroover,,
Roover , m. ; fig. Geldafperser , Roo.

ver, Afzetter, m.

Brigandage, m. Struikrooverij , Rooverij,
vr.; fig. Knevelarij, áfpersing , vr.
Brigandeau, m.fam.Knevelaar,4fzetter,m.
Brigander, V. n. Rooven , Plunderen.
Brigandine, f. voor/s., soort van harnas.
Brigantin , m. Brigantijn , m. * —, Zee.
roover,, We
Brigittins , m. pl. Brigittijnen, m. (zekere

monniken.)

Brignole, f. Brignolepruitr. , vr.
Brignolie , f, geslacht van planten.
Brignolier, m. naam van twee boompjes
op St. Domingo.
Brigue, f. Kuiperij , Kabaal , vr. (Slink.
sche wegen, m. reerv.)
Briguer, V. a. Trachten te verkrijgen,
(door kuiperij), Streven of Staan naar
(meestal in eenen slechten zin).
Brigueur , m. w. gebr. , Die door kuiperij

iets tracht te verkrijgen.
Brillanment, adv. w. gebr. , Schitterend.
Brillant 9 te, adj. Schitterend , Glinsterend , Flonkerend. * - , hetgene de
oogen tot zich trekt, Luisterrijk,
Schitterend., Heerlijk. *—, dat het
oor levendig treft en aangenaam aandoet, Treffend, Heerlijk, Uitmuntend, Voortreffelijk ; fig. Schitterenrd;
Un role —, Lone schitterende rol. *—,
in de letterk., Levendig, Schitterend.
*—, m. Glans,Luister,m.; fig. Vlug.
held , Levendigheid , vr. ; zie ook Fauxbrillant. * —, zekere geslepene diamant,
Brillant, ns.
Brillante , f. zekere schelp.
Brillanter, V. a. (Eenen diamant) van

onderen en boven slijpen, Brillante-

BRIN
ren ; fig. Lenen valschen glans (aan
eenig werk van den geest) geven ; `van
hier : Style brillanté • Stijl met Benen
valschen glans, m.
Briller, V. n. Schitteren. Glinsteren,
Flonkeren , Flikkeren , Blinken; fig.
Schitteren. * —, van eenen jagthond ,
Goed speuren . Goed zoeken.
Brilloter, V. n. fam. Flaauwen glans geven.
Brimbale , f. Slager (tiener pomp), m.
Brimbaler, v. a. fam ; Heen en weer bewe.
gen , Schudden ; van hier : -- les clo.
ches , Bengelen.
Brinaborion , m. fam. Snuisterij, Vodde.
rij , vr.
Brin , m. Halmpje , (dat uit de aarde
spruit, in sommige streken : Spiertje,)
o. ; Un — d'herbe , Een grasje , Een
grashalmpje, o.; — à —, adv. Een voor
een, Stuk voor stuk. * —, Takje ,
Spruitje, o.; Un — de sauge, Een tak.
je salie. * —, in het algemeen, Halrvpje, o. , Halm„ m.; Un — de paille,
Een stroohalm, m., Een strop, Een
strootje , o. ; Un --- de foin , Een hooi.
spiertje, o. • Un — de fagot, Dun tak.
je uit eenen takkebos, o.; van hier
voor : Iets gerings , Beetje , Een weinig, Een stukje, o.; Un — de bois,
Een houtje ; van hier : fig. fam. Un -d'amitié, Een greintje vriendschap;
Pas no — d'estime, Niet de geringste
achting. *—, Lange en regte stam van
een' boom , tn.; On beau -- d'arbre, Een
schoone boom ; Un beau — de bois , Een
schoone balk ; Bois de —, Ongezaagd timmerhout, o. , .Bomen, Balken , m. mry. ;
vanhier: fig.C'est un beau — d'homme,
Het is een schoon , welgemaakt rijzig
man, m. *--, Draadje, Vezeltje , o.,
Draad , m. ; Quelques brins de cheveux ,
Eenige haartjes, o. mrv. ; Un — de Ill,
Een draadje gaarn; Un — de plume;
Eene struisveer. * — , Beentje (van
eenen 'snaai j er) , o. ; Maîtres brins, De
buitenste beenen (van eenen waaijer),
o. meere.
Brinballier, m. zie Airelle.
firmn-blanc, zie Colibri.
Brin-bleu, m. zeker vogeltje.
Brin.d'amour, m. zie £vlourelier piquant.
Brinde, f. veroud., Gezondheid, (die men
drinkt ,) vr.; Boire des brindes , Ge zondheden in het rond drinken.
Brindestoe, m, Springstok, m. (om over

sloten te springen.)

Brindille, f. Lange dunne vruchttak, m.
Brindone, f. Vrucht van den Mangoustan,vr.
Bringue , f. in do rijsch. , Klein lee/ijk
paard, o.

BIDS

ERIN
BrinquebalIe, f. Gedeelte van eetre machine,
dat de emmers houdt, o.
Brioche, f. zeker gebak van meel, boter
en eigeren.
Brioine , zie Couleuvrée.
Brion , m. Boommos, (inzond. van eiken,)o.
Briotte , f. soort van anemone.
Briquaillons , m. p1. bij gieters, Puin van

tigchelsteenen , o.
Brique , f. Steen , (d.i. tigchelsteen s bakSteen) m.; Faire de la -, Steen bakken;
Four a -, Steenoven , Tigcheloven , m.;
Bitir en briques, Man steen bouwen ;
Edifice en briques, Een steenen gebouw,
o.; Muraille de briques , Steenen muur,

m. * -, Stuk, dat de gedaante van
eenera baksteen heeft, als : Une - de
savors , Een stuk (harde) zeep.
Briquet , m. L'uurstaal, Staal, o.; Battre
le --, guur slaan.
Briquetage , ui. Pleisterwerk in den vorm
van baksteenen , o.
Briqueté , ée , adv. als : Urine briquetée ,
Steenkleurige pis , vr.
Briqueter, V. a. (Eenen muur) met kalk
het voorkomen geven, alsof hij van
baksteenen opgetrokken ware.
Briqueterie , f. Steenbakkerij , vr. , Tigeheloven, Steenoven, m.
Briqueteur, m. Vormer, m.
Briquetier, m. Steenbakker, Tigchelaar,
Steenkooper, m.
Bris , m.. bij regtsgel. , Braak s (d. i. het
met geweld openbreken ,) vr. ; — de
prison , Uitbraak , vr •. ; — de porte,

Openbreking der deur of deuren ; ook :
Huisbraak , Deurbraak , vr.; — de
se ellé , Openbreken van een zegel , o.
* -, scheepsw. , Wrak , o. ; Droit de Strandregt , (d. i. rept om gestrande
schepen te plunderen ,) o.
Brisable, adj. Breekbaar, Broos.
Brisans, m pl. Blinde klippen, vr. meerv.
*_, Branding (op zee), vr.
Briscambille, f. soort van kaartspel„ tusschen 2 personen.
Brise, f. zekere koele ongeregelde wind
op zee; - terrestre , Landwind, m.;
- carabinée , zekere wind, die gevaarlijk voor kleine vaartuigen is. *--,
bij timmerl. , Wipbalk, (aan sluizen,)
m. *-, zie Brize.
Brise-cou, in. in de rijsch., Voorrijder
(d. i. iemand , welke jonge paarden
het eerst berijdt), m. *-, fam. Duistere steile trap , vr.
Brisée , f. in de zoutk., Losmaken ,. o.
pl. Brisées, ,ddfgebrokene takken, welke de jagers in de bosschee werpen,
om het regte pad weder te vinden, m.
.
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meere.; fig. Aller on Courir sur les brr.
sées de q. q., Met iemand in het strijd
treden, Met hem wedijveren; Re•-perk
prendre ses brisées , Revenir sur ses bri•
sées, Iets weder opvatten; Suivre les
brisées de q. q. , Iemands voetstappen

volgen.

Brise-glace , m. Ijsbreker (in eene ri-

yter), m.

Brisement, m. Breken, e. ; - . des Hots,

Breken en klotsen der golven, o. ; fig.

•-- de coeur, Groot berouw, o.
Brise -motte , m. Rol (om de aarde glad

en effen te rollen), vr.
Brise-pierre , m. Instrument der -wond heelers, om den steen in de blaas te
verbrijzelen, o.
Briser, V. a. Verbrijzelen , Breken , In
stukken slaan, smijten , breken, enz.;
fig. Geheel afmatten , vermoeijen , uitputten ; ]'ai tout le corps brisé, Mijn
ligchaam is-, alsof het gebeukt is; als:
- la laine , De wol losmaken. ° - ( se),
V. pr. Breken , Doorbreken, In stuk
breken; spr. w., ' zie Cruche; fig.-ken
Mon coeur se brise, Mijn hart wordt
verscheurd. * -, Uit malkander kunnen
genomen worden; ook : Inschuiven , Uitschuiven , Toeslaan, houwen; Un fusil
qui se brise , Een geweer, waarvan men
den loop kan doorschroeven ; Une porte
qui se brise, Eene vouwdeur. *-,v. n.
in: Brisons là-dessus, Laat ons daarvan
-

afbreken, daar een speldje bij steken.
* _, scheepsw. , van golven , Zich breken , Breken. * -- , Stranden. * -, in
een beech met , afgebrokene takken het
spoor aanwijzen , waarvoor men ook
zegt : - bas; terwijl: - haut betee.
kent , dat men de takken slechts _geknikt en niet afgehakt heeft.
Brise•raison , m. fam. Iemand , met Wien
noon niet redeneren kan , Onverstandige babbelaar , m.
Brise-scellés , m. Dief, Inbreker (inzond.
van verzegelde dingen), m.
Briseur, m. w. gebr., Breker, m. ; van
hier : Briseurs d'image, Beeldstormers s
in. meerv.
Briseur-de-set, m. Zoutstamper, m.
Brise-vent, m. Schut , Windscherm, o.
Brisis , m. Boek van een gebroken

dak, m.
Brisoir, m. Braak (inzondh. voor hennep), vr.

Brisque, f. zeker kaartspel.
Brisure , f. Breuk, vr. * - , in de vestingb.,
- de la courtine, Brisure de la courtine,
vr. --- , in een wapen , Bij teeleen , o.

(ter

aanduid. van een jongeren tak.)

BRIZ

1BRVI

* —, Plaats, waar een wast, enz. tilt.

bij slag., als: --` Ie boeuf, Den os hier
en daar met den priem steken, om het
vleesch op te blazen. * —^, als: — de
la tuile, De pannen opleggen. * —, als :
— le touret, Dén bout insteken (zie
Touret). * — , bij hoefsmed. , Spijkers
in de hoeven van een paard slaan ;
van hier : — en musique , De nagels
ongelijk slaan.
Brochet, in. Snoek, m.; — carreau, Groo.
te Snoek , m.
Brocheter, V. a. (lastpennen. *—, scheepsw.,
Sloeren.
Brocheton, m. Kleine snoek, m., Snoekje, o.
Brochette , f. Pen , Pin, vr.', Spijl , m.,
Spijltje, Spietje , o. — , IVlaa.tstok
der klokkengieters, m. * —, Pennetje
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een genomen kan 'worden , vr.
Brize, f. geslacht van planten.
Brizomancie , f. Voorzegging van de toekomst uit droomen , Droomverklaring,
Droomuitlegging, vr.
Broc, m. Gietkan , (zijnde een houten
peervormig vat met ijzeren hoepels en
eene tuit om wijn over te gieten,) vr.
*—, veroud., Spit ., o.; van hier nog:
fig. Manger la viande de — en bouche,
.Het vleesch warse van het spit eten.
*—, als : De bric et de —, adv. fam.

Op de eene of andere wijze; ook: Hier
en daar.
Brocanter, V. a. Porselein , Schilderijen,

enz. opkoopen, om ze weder te verkoo.
pen, Handel in porselein , enz. drijven, Kunsthandel drijven.
33rocanteur, m. Kunsthandelaar, Opkooper
van porselein, schilderijen, enz., m.
Brocanteuse , f. Kunstkoopster , vr.
Brocard, m. fam. Bijtende spotternij , vr.
Brocarder, V. a. fam. Door bittere scherts
beleedigen.
Brocardeur , m. fain. Beschi roper , m.
Brocandeuse , f. fam. Beschi mpster , vr.
Brocart, m-1 voorheen, Goud- of Zilverlaken, o., Brocade, vr. *—, thans, 1
Gebloemde zijde, yr.
Brocatelle, f. zekere staf vats grove zijde
of katoen, Brocatel , vr. * —, zekere
marmersteen.
Broche, f. Spit, Braadspit, o.; Mettre
en — on à la —, flan het spit doen of
steken , Speten. * — , Tapje of Zwikje
in een vat , o. *--, on — h tricoter,
Brei naald , vr. * —, Dril, (der ge.
'weermakers, om een gat te verwijden,)
m. *—. Priem, m. *—, spil (in het
klaauwier van een spinnewiel), m.
* —, Stokje of Spijltje (om de kaarsen
aan te hangen), o. * —, Stift , (van
een slot , die in de pijp van den sleutel gaat,) m. *—, Staafje, (dat uit
een stuk papier steekt , waarop men
schiet,) o. ; van hier : Donner dans la —,
Het wit treffen. *—, Bros (van eenen
schoenmaker), vr. *—, bij boekdrukk. , 1
Roes, vr• *—, zekere weversspoel.
* —, pl. • Broches , Slagtanden (van een
wild zwijn) , m. meerv. * — . p1. Broches, Eerste gjwigt van een' reebok , o.
Brochée, F. Spit vol, 0. *—, Spijl vol
pitten (bij kaarsenmakers), m.
Brocher, V. a. Zijde, enz. door eene stof
werken, Brocheren. * —, bij boekbind.,
Innaaijen (tegenst. van inbinden); van
hier: fig. In der haast verrigten , af.
'verken, maken. *—, Breijen. *—,
(

om jonge vogels op te voeden , o.; Éle.

ver des oiseaux à la --, Vogels met de
pen opbrengen figs Éíever no enfant a
la -, Een kind zorgvuldig opvoeden.
Brocheur, na. Boekeninnaaijer, m.
Brocheuse, f. Boekeninnaaister, vr.
Brochoir, m. Hoefsmidshamer (om paarden te beslaan) , m.
Brochure , f. Klein geschrift , Vlug
boe--schrift,o.*—Inajev
ken , o.
Brocoli, m. Savooikool, vr. *—, Spruit
winterkool), o. meere.
-jes(van
Brocottes, f. pl. Kaas- en boterachtige
deelen in de wei, o. meerv.
Brodequin, m+ Halve laars, Tooneellaars,
vr. * , Laars , welke men voor den
modder bezigt, o. *—, Sok (inde laar•
—

zen), vr. * —, pl. Brodequins, Scheenijzers, o. meerv. , waarin men voor.
heen degevangexaen sloot.
Broder, V. a. Borduren ; -- en or, etc.,
Met goud, enz. borduren; — an métier, Op een raam borduren ; fig. — un
Bonte, Een verhaal opschikken, opsieren , verfraaijen. * —, bij hoedenm. ,
Den rand van eenen hoed boorden.
Broderie, f. Borduurwerk, Borduursel,
0. *—., bij tuinl. , Bloemperk van palm ,
o . ; fig. Bijsieraden in een verhaal , o.
-

,

meere.

Brodéur, m. Bordseurder,, us.; spr. W.
Autant pour le — , FPie het ge/seven kan,
geloove het , Daar behoort een goed ge

-lofte.

Brodeuse, f. Borduurster, vr.
Brodie , f. geslacht van planten.
Brodoir, m. Zijdeklos (voor het boorden
der hoeden), m.
Brogues, m. pl. Schoeisel der bergschot.

ten , o.

Broie, f. Braak (voor vlas of hennep), vr.
Broiement, m. Wrijven der verwen, P.

BROM
Bromatologie , f. Yerhandeli ng over de

spijzen, vr.
Brome, f. geslacht van planten.
Broméliacées, zie Broméloïdes.
Bromélie , f. zie Ananas.
Broméloïdes, f. pl. geslacht van planten,
waartoe de ananas behoort.
Bromos, m. zekere plant, naar haver gelijkende.
Bronehade, f. Struikeling (van een paard),
vr.; Faire une —, Struikelen.
Bronchement, m. ongebr., Struikeling, vr.
Broncher , V. n• Struikelen ; J'ai heurté
contre une pierre qui m'a fait —, Ik ben
over eenen steen gestruikeld ; fig. Struikelen , Lenen misstap begaan ; spr. w. Il
n'y a si bon cheval qui ne bronche, Het

beste paard struikelt wel eens.
Brunches , f. pl. Takken van de luchtpijp,
welke zich door de longen verspreiden,
m. meere.
Bronchial, le, adj. veroud., zie Broncheque.
Bronchies, zie Branchies.
Bronchique, adj. Tot de takken der lucht
Artère -, Luchtpijp -pijbeh-ornd;
slagader , vr. ; Veine — , Luchtpijpbloedader, vr.; Nerf —, Luchtpijpzenuw,
vr.; Muscle —, Luchtpijpspier, vr.
Bronchocèle , m. Kropgezwel , Gezwel aan
de groote slagader in den hals , o.
Bronehoir , m. zeker werktuig.
Bronchocomie , f. Openen , o. of Opening
der luchtpijp , vr.
Bronte , f. geslacht van planten.
Brontée, f. weleer in den schouwb., groot
vat , waarin men zware steenen heen
en weer bewoog, om den donder na te
bootsen , Dondervat, o.
Bronces, m pl. geslacht van insecten.
Brontias , zie Batrachité et Globe de feu.
Bronton, m. zie Brontée.
Bronze , m, zeker metaalmengsel, Brons,
o.; De —, Bronzen ; fig. Avoir le coeur
de —, Een steenen hart hebben. * —,
.Bronzen beeld , o. * —, Bronzen gedenkpenning , m. * — , f. Bronskleur,
vr. ; Vernis a Ia — , Bronskleurig verflis o.
Bronzer, V. a. Bene bronskleur aan ...
geven , Bronzen. *--, als: — des peaux,
Fellen zwart maken, (zoo dat zij
voor den rouw geschikt zijn). *_,bij
geweermalc., Bene waterkleur geven.
Bronzite , m, zekere bergstof.
Broquart , m. bij jag., Eenjarig hert, (reebok , enz. ,' o,
Broque , f. zie Brocoli.
Broque, Brcoque-dent, f. veroud., Kromme
tand, m.

Broquelines, f. p1. Bossen tabaksbladen,

BROU
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m. meers. *—•, Einden der karotten,
o. meere.
Broquer, V. a. (Pitch) door de oegen of
kieuwen aan den angel steken.
Broquette, f. Behangselspijker , m.
Brosimon , m. geslacht van planten.
Brosme . f. ondergeslacht van visschen.
Brossailles , zie Broussailles.
Brosse , f. Borstel , Schuijer , m.; — It
nettoyer les habits , Kleerborstel , m. ;
— à l'apprét , Stijve borstel , m. ; — It
carrosse, Borstel met een handvat, Rif.
tuigborstel , m.; — It chirurgien , Wo l j f.
borstel, m.; — It dent, Tandborsteltje,
o.; — It peindre, Verfkwast, Verfborsel ,
m. *—, Haartje aan de poolen der insecten, o.
Brossée , f. zeker boompje.
Brosser , V. a. Borstelen , Schuijeren,
4fborstelen , Met eenen borstel schoon
maken. * —, v. n, van een hert , Door
de struiken loopen.
Brosses, f. pl. Haarbos aan de beenera van
sommige dieren , m.
Brossier, m, Borstelmaker, m. ; Marchand
—, Borstel kopper , m.
Brossure, f Kleur, welke met den hors•
tel aan het leér wordt gegeven, vr.
Brosswelle•dentelée, f. Wierookboom, nt.
Brotère , f. zekere plant.
Bron , m Notenbolster, m., Groene schil
van noten, vr.; — de noix, Walnoten bolster , m. ; ook : Verw van noten*
bolster om aan het hout eene noten boomkleur te geven, vr.; ook: zekere
drank van notenbolsters.
Broualle , f. geslacht van planten.
Brouailles , f. pl. Ingewand (van visch en
gevogelte, dat men schoon maakt), o.
Brouée , f. Regenbui , vr. * —, Stofre.
gen, m.
Brouet, m. Dunne spijs , Lepelspijs , vr.
Brouette, f. Kruiwagen , m, * -- , Ilandwagen, Trekwagen, m.
Brouettcr , V. a Kruijen. * — , Op eenen
handwagèn voeren.
Brouetteur, m. Die iemand in eene hand-

wagen rijdt.
Brouettier , m. Kruijer , m.
Brougnée , f. soort van lange fuik.
Brouhaha, m. fam. Luide toejuiching,

vr. , 41gemeen gejuich , o.
Brouï , m. Blaaspijp der emailleurs, vr.
Brouillamini, m. fam. Verwarring, vr.

* —, bij hoefsmed. , zekere boluspleister
voor paarden.
ilrouillard , m. Mist , Nevel , m. ; Le —

s'élève, De mist trekt op; — du matin,
Morgennevel, m.; — du soir , Ayondnevel , w. *..,zeker boek der kooplieden,

13ROU
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Kladboek, Journaal, o. *—, adj. p als

Brouter , V. a. 4fbi j ten , Afeten , nfvre-

Papier —, TJloeipapier, o.

ten (van gras, kruiden , het loof van
beamen , enz.) ; spr. w., zie Chèvre.
bij tuint.
De toppen der kleine
takken afsnijden of afbreken , Toppen.
Broutilles, f. pl. Kleine takjes of sprik.
jee , welke na het wegvoeren van het
hout en de takkebossen in een bosch
blijven liggen, o. meere.; fig. kodde.
rijen , Beuzelingen , Snuisterijen , yr,
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Brouille , f. fam. Harrewarrerij , Oneenigheid , vr. , Gekijf, o. * —, zekere
plant , zie Fétuque flottante.
Brouillé , ée , adj. als - : Geufs brouillés ,
Geroerde eijeren ; Une fleur brouillée,
Eene bloem , die niet overal behoorlijk
ontwikkeld is; Un oeillet —, Une tulipe ,
brouillée , Een angel/er of Eens tulp,
'waarvan de kleuren ineen vloeijen.
Brouille -blanche , f. 2 Waterranonkel , m.
Brouillement, m. fam. Verwarring , vr.
Brouiller , V. a. scheepsw. , zie Breuiller.
* — , Dooreen gooi jen , 1/erwarren , In
de war brengen. * —, Vermengen, Ondereen mengen, Dooreen roeren of schudden ; fig. Verwarren , Dooreen haspe.
len. * —, Oneenig maken , Tferdeelen ,
Onlusten verwekken. *-- (se), v. pr.
van de lucht , Betrekken. * —, van
zaken, In de war geraken. *--, van
menschen, Oneenig worden ,Twist krijgen. * — , Zich verwarren ; Se -- en
parlant, In zijne eigene rede v er sv ar.
ren , Zoodanig in verwarring geraken,
dat mesa ten laatste zijne eigene woor-

den niet meer verstaat.

*_,

,

meerv.
Brownée, f. geslacht van planten.
Brownisme , m. in de geneesk., Stelsel
van Brown , Brownismus , o.
Browniste, in. in de geneesk. , Volgeling
van Brown, Brownist, m.
Broy e , zie Broie.
Broyement, zie Broiement.
Broyer , V. a. Malen , Wrijven , Verbrijzelen , Stampen ; — des couleurs , Ver
wrijven of malen. * — , (Hennep)-wen

braken.
Broyeur, m. Braker (van hennep) , »s. *—,
Wrijver (van verfstoffen), m.
Broyon, m. Wrijfhout der drukkers, o.,
Looper , m. * — , Roerstok der metse.
laars, Kalkkloet, m. 'a
yr.
Bru, f. Schoondochter ; Behuwddochter , vr.
Bruantin, adj. m. in: Troupiale —, zekere

Brouillerie , f. Oneenigheid , vr., Twist, m.
vogel.
Brouillon , nne , adj. Onrustwekkend ; Esprit —, Wargeest , m. * — , m. War. ' Bruant, m. Geelvink, m.
geest, Onruststoker , Twiststoker , m. Brubru , m. zekere vogel.
B•ue, m. Bezemhei , vr.
* —, Iemand, welke de zaken, waaraan hij werkzaam is, slechts in de war Brucée, f. geslacht van planten.
brengt. * —, Eerste ontwerp , o., Klad , Brucelles, f. pl. Kleine nijptang met yeren, vr.
yr., Concept, o. *—, bij koopt., zie
Brucbe, f. geslacht van insecten.
Brouillard.
B rucolaque, m. bij de Grieksche christenen,
Brouillonne , f. Twiststoekster , vr.
Lijk van iemand, die in desa kerkelijBrouir , V. a. van koude , Nadeel doen
aan (bloemen, bloesems, knoppen en
ken ban gestorven ic, o. * —, Spook, o.
Bruée, f. Uitdamping var: het deeg, yr.
veldvruchten) , Beschadigen.
Brouissure, f. Beschadiging door koude , vr. Bruesme-d'auffe, m. scheepsw., Touw van
brein gemaakt, o.
Broune, zie Brownée.
Broussailles , f. pl. Struiken , m. nleerv. Brugnon, m. zekere perzik.
(klein hout , als : Bramen, Dorens , Bruine , f. Stofregen , Motregen , m.
Bruiner, v. imp. Stofregenen, Motrege•
Heide, enz).
nen, Motten. °—, v. a. enkel in het
Brousser, V. n. bij jag., Door de bosschee
p. p, met Être, als : Etre bruiné, Door
of het hout loopen.
stofregen beschadigd worden.
Brousser, m. Bos kleine loten bij elkanBruir , V. a. als : -- une étoffe , Eene stof
deren aan een uitwas , enz. eens booms,
door middel van den stoom van heet
na. * —, Uitwas aan Benen boom , 0.;
water zacht maken.
Van hier : flout dat daardoor ontstaat
Bruire , V. n. (enkel ge/ar. in den inf. en
en vol aderen is, Mazelenhout, o.
den 3. pers. van het .imparf. der aan.
Broussonnetie, f. zekere boom , Papier.
boom , m. * —, geslacht van planten ,
toon. wijze ,) Bruise: Razen, Tieren,
Klotsen , Rammelen ; "Gonzen , Loei.
zie Virgilie.
Brout, zie Bron.
jen; Le vent bruyait, De wind loeide.
Broutant, te, adj, bij jag., Van die die. Bruisiner , V. a. (Mout) grof malen.
ren, welke gras eten, takken afbij. Bruisserpent , m. Geraas , Geklots , Ge..
ten, enz,
gons, Gerommel, Gerammel, Loei/en, o.
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Bruit , m. Geruisch , Gedruisch , Leven,
Geraas, Getier, Geweld , Gekraak ,
Gerommel, Gera»smel , Geratel , Ge
fig. Se retirer loin du -,-doner,.;
Zich van het gedruisch der wereld ver.
,vijderen , De wereld vaarwel zeggen,
De eenzaamheid zoeken , Stil gaan leven ; fain. Faire (un) beau - , kijven,
Ter deeg kijven, Knorren, Braaf knor ren. *—, Krakeel, o., Twist, m.,
Oneenigheid , vr, * --, Gerucht , o.;
Faire da - , Gerucht maken ; A grand
-, Net groote vertooning; A petit-,
Stil , Stilletjes , Ongemerkt. * -- , in
de toonk. , Geluid , o. ; van hier : ( met
veracht.) , Slechte muzijk , vr. , Ge
vr. -ras,Oovednmuzijk,
Brálable, adj. Hetgene verdient verbrandt
,

te worden.
Brhlant, te , adj. Brandend heet , Gloei-

fend heet , Gloeijend, Brandend; fig.
Hevig, Driftig , Levendig , Pang,
Gloeijend.
Brt11é, ée, adj. fig. als : Cerveau -, Heet hoofd, m.
Brálebec , m. zie Mactre poivrée.
Brále-champs , m. zie Chambreule.
Bralée , f. zekere schelp.
Braletnent, m. Verbranden, o. , Yerbran.

ding , vr.
Brûle•pourpoint, zie op Bráler.
Brhle.queue, m. Brandijzer (der hoefsme-

den) , o.
Biller, v. a. Verbranden, Door brand
verwoesten ; - une lettre , Benen brief
verbranden; van hier: Etre brhlé, (van

spijzen,) Verbrand zijn; ook; flange.
brand zijn; van hier ook: Sentir le brulé, Aangebrand ruiken of smaken. *--,
In brand steken. * -,-, Branden; ook:
Stoken; - du charbon, Kolen stoken of
branden ; -- de Thuile , Olie branden.
*_-, Door branden pijn veroorzaken,
Branden, Verbranden. * -, Bene hevige hitte veroorzaken, Branden. * -,
Doen verdroogen , l/erschroeijen , Ver .
branden ; van hier : Bederven ; La r.ei.
ge bále les souliers, De sneeuw bederft
de schoenen. * -- , Overhalen , Bran.
den ; - du vin , WI /nn overhalen. * -,
als : - les serres, zie Ëcobuer; spr. w.,
-- la chandelle par les deux bouts, zie
Bout; )'en viendrai a bout ou j'y brále.
rai mes livres , Ik zal alles doen , wat
in mijn vermogen is ; fig. - la cervelle

a q. q., Iemand voor den kop schieten,
Hem Benen kogel; door den kop jagen ;
~ un giro etc. Een nachtkwartier,
enz, voorbij gaan, zonder zich op te
houden ; Tirer it brhle.pourpoint, Fan
R

zeer digs bij schieten. *- (se), v.. pr.
Zich branden , Zich verbranden; fig.
Se - a is chandelle , Zich b randen, Zij•
ne vingers branden. *-, v. n. Branden, In brand staan. *-, Zeer heet
zijn, Branden, Gloeijen; fig. Branden , Gloeijen.
Brulerie, f. Branderij, Stokerij, vr.
Bruleur , m. zie Bouilleur. * -- , als :
de maisons , Brandstichter, m.
Brílot, m. zeker vaartuig, Brander, m.

*-.p Stuk, dat te sterk gezouten of
gepeperd is; fig. fans. Heethoofd , Dol.
lemon , Oproermaker , Belhamel , Raddraaijer, m. *-, zeker polijstwerktuig der glasblazers. * —, in de nat.
hist., zie Pou d'agoutis et B @te rouge.
Brálure , f. Brandwonde, Brandblaar ,
vr.; Onguent pour la -, Brandzalf, vr.
*- , Brandeeeken, o. *--, Gebrand
gat, o. * —, zekere ziekte bij de
schapen en boonsen , meestal veroorzaakt
door groote hitte.
Brumaire, m. Nevelmaand, (2. maand van
het republikeinsche jaar, van den 23.
oct. tot den as. nov.), vr.
Brumal , Ie , adj. Iwan den winter ; Plante
brutnale , Winterplant , vr.
Brumazar, m. zekere mineraalstof, Spiritus metallorum.
Brume, f. zie Tarret.
Bruine, f. Zware nevel of mist (op zee).,
m. °-, Blaaui e damp aan den hori-

zont, in.
Brumée , adj. f, als : Morue -- , Kabel•
jauw met een bruinachtig stof be'.

dekt,

M.

Brumet, m. bij vissch., zie Lignette.
Brumeux, use, adj. Mistig, Nevelachtig,
Dijzig.
Brun , ne, adj: Bruin. * -, m. Bruin,
o. , Bruine kleur , vr. ; Les brues , (in
de schilderk.) Het bruin, De schaduw,
yr, t—, Bruin man , Bruine, M.
Brunatre, adj. Bruinachtig.
Brune, f. Bruine vrouw, vr., Bruin

meisje , o., Bruine, vr. *-, dvondschemering ,'vr.; enkel in : Sur la —,
Tusschen licht en donker. * -, naata
van twee soorten van visschen.
Brune- et. blanche, f. zekere dmeri kaan.
sche vink.
Brunelle, f. geslacht van planten, Woud
-kruid,o.
Brunellier, m. geslacht van planten.
Brunet, m. Bruin man, Bruine, vs.
zekere merel. *-, Wijfje van den
Troupiale bruantin, o.
Brunette , f. Bruine vrouw , yr. , Bruin

meisje , o. , Bruine , vr. * .-, soort
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van klein feeder liedje. *-', zangwijze van zoodanig liedje.
Bruni, m. Het gepolijste (in tegenst. van
Mat), o.
Brunie, f. geslacht van planten.
Brunir , V. a. Bruin verwen of schilderen.
* —, Bruin maken , Bruin,. ren. * _,
Poljjsten (met een Brunissoir) , Brui.
neren x ; - de l'acier, Staal bruineren.
* - (se) , v. pr. et * - , V. n. Bruin

worden.
Brunissage, m. Bruineren, Bruineerwerk, o.
Brunisseur, m. Bruineerder, on
Brunisseuse , f. Bruineerster , vr.
Brunissoir , m. Bruineerstaal , o.
Brun ssure, f. Glans (van gebruineerd of
gepolijst werk), m. *-, Bruineer kunst , vr. , Bruineren , o. * - , Ver
heffing van de kleur der stoffen, die
men verwt , vr. * -, bij jag. , Gladheid van de ho , ens der herten, enx., yr.
Brunniche, f. geslacht van planten.
Brunoir, m, zekere vogel.
Brun-rouge , m. zeker ijzerverzuursel.
Brunsfeld , m. geslacht van planten.
Bruse , m. soort van gewas , Heester ,
Heister , Gagel , Mu i sdoren , m.
Brusque adj. Barsch , Norscio , Ruw, On.
- vriendelijk, Onheusch. *-, Plotse.
ling, Overhaast, Driftig.
Brusquement , adv. Barsch , Norsch , Onvriendelijk. * - , Plotseling.
Brusquer, V. a. Norsch bejegenen, Onvriendelijk behandelen of bejegenen.
*--, als : - une place, Eene vesting
plotseling aanvallen ; fig. - 1'avenrure,
Plotseling zijn besluit nemen , Iets met
drift beginnen , -- uxte affaire, Eene zaak
met drift ondernemen of doorzetten.
Brusquerie , f. Barschheid , Norschheid,
Barsche bejegening of uitdrukking,
Onvriendelijkheid , vr.
Brut , te , adj. Onbewerkt , Ruw ; Sucre
—, Ruwe suiker , vr. ; fig. Ruw, Onbeschaafd , Onbeschoft.
Bruta, m. zekere boom.
Brutal , le, adj. Beestachtig , Onbeschoft,
Woest, Dom, Opvliegend, Ruw, Bru.
taal. °-, m. Onbeschoft mensch, Lomp
perd , Kinkel, no.
I3rutalement, ado. Onbeschoft, Lomp, Ruw.
J3rutaliser, V. a. lam. Onbeschoft bejegenen

BUGc
of Onbeschofte uitdrukking, vr. , Beleedigend woord, o.
Bruta. manna , zie Brute-bonne.
Brute, f. (Redeloos) dier , -o. ; fig. (met
veracht.) , Dom mensch , tas. , Redeloos
dier, o.
Brute- bonne, f. zekere peer.
Brutoier, Brutier , m. zie- Buse.
Brutification, f. w. gebr., Verdierlijking, vr.
Brutifier, V. n. ongebr. , Dom worden.
Biuxanelli, m. zekere boom.
Bruxelles , f. pl. zie Alicate et Brucelles.
Bruya , f. Wijf'je van den Calic. colic , o.
Bruyamment , adv, n. w. , Net een groat
gedruisch.
Bruyant , te , adj. Bruisend , Loeijend,
,Klotsend , Bulderend, Rommelend , Razend, Tierend, Denderend, Levenma.
kend , Luidruchtig , * —, van een.e
plaats, waar veel gedruisch is, LevDndig , Luido uehtig , Woelig. °—,
Hard klinkend, Hard, Sterk.
Bruyant , m. zie Bruant et Verdier.
Bruyère, f. 1—fel, Heide, Heideplant, vr.
* -, Hei, Heide, vr., Heiveld , o.
Bry, m. geslacht van planten.
Bryone , f. geslacht van planten.
Bryophylle, f geslacht van planten.
Bryopsis, m. geslacht van planten.
Bu , ue, adj. zie Boire ; fig. Avoir toute
bonte bue, tllle schaamte verloren heb.
ben.
Buade, f. Toom met lange stangen, m.
Buanderie , f. Waschho k , Waschhui s , o.
Buand er, m. Linnenbleeker (van nieuw

linnen)

, M.

Buandière, f. in de groote wasscherijen ,
Waschvrouw, vr.
Bubale, m. zeker dier, Bubalis, Buba1us , M.
Bubbola , m. soort van Agaric.
Bubo , m. zekere nachtvogel.
Bubon, m. geslacht van planten. *-, in
de geneesk. , Gezwel in de liezen of oksels , o. ; - pestilentiel, Pestbuil , vr,
Bubonocèle , f. Liesbreuk , vr.
Bucanephylle, adj. f., als : Feuille -, Trompetvormig blad, o.
Bucarle , f. geslacht van schelpdieren.
Bucardier , m. Dier der Bucardes.
Buccal, Ie, adj. Ilan den,mond; Nerf-.,
Mondzenuw , vr ; Artère buccale, MondLomp behandelen.
ader, vr. ; Glande buccaIe , MondBrutalité, f. Verregaande lompheid, Onklier , vr.
beschoftheid, vr. *-, Dierlijke drift , i Buccellaire, m. bij de Rom., Klein brood.
Beestachtigheid, vr. , Dierlijke lusje, dat men in teens in den mond kon
ten , m. meerv. *-, Onbeschofte bejesteken , o. * - , bij de Grieksche keiz. ,
gening , Beleedigende handelwijze , BeSoldaat isa de provinciën, m. *_, on.
leediging, Lonspe of Onbeschofte beder Constantinus Porphyrogenetes, Brood-

leediging, vr. *..,Lompheid, Lompe

bezorger aan de soldaten, in. * _, Ver•
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trouweling of Gunsteling yan eenen
vorst, m.

Buccellation , f. in de scheik. , P'erdeeling
in kleine stukken, vr.
Buccelles , zie Agnathes.
Buccin , m. in de natuurk. , Horenslak , yr.
Buccinateur, m Wangspier, vr.
Buccinier, m. Horenslak , vr.
Buccinite, f. Versteende horenslak , vr.
Bucco , m. geslacht van planten.
Bucentaure, m. Bucentarus , in. (schip,

waarop de doge van Venetië met de zee
trouwde.)
Bucente , m. geslacht van insecten.
Bucéphale, m. naam van 41#xander'spaard,
Bucephàlus , m. * - , naam - van ver•
scheidene diersoorten.
Buchante , f. soort van Conyze.
B{che, f dik stuk brandhout, Blok, o.;
fig. C'est une - que cet homme-là, Die
an is een blok , een s tuk hout , een
dommerik; fig. Cet homrne ne se remue
non plus qu'une —, Die man steekt
Beene hand uit, verzet geen' voet, be•
zorgt zijne zaken niet. * --, bij vele
handwerkslieden, Blok, o. * --, in de
glasblaz. , (Ijzeren) hefboom , m. * ^-,
in de toonk., zeker speeltuig. *-, Haringbuis , Buis, vr.
BCicher, m. Houthok, o., Houtzolder , m.,
Houtloods, vr. *-, Brandstapel, na.
Bhcheron , m. Houthakker , m.
Bílchetce , f. Sprokkel , m. ; Ramasser des
báchettes dans les . forêts , In de bosschen

(hout) sprokkelen.
Buchnere , f. geslacht van planten.
Buchot, m. zekere kreeft, zie Buhot.
Bucioche, f. soort van Provenfaalsch laken.
Bucoliasme , m. bij de oude Grieken , fier.
derszang, m.
Bucolique , adj. Dat het herdersleven be
treft ; Genre - , Poésie --, Herdersdicht , o. ; Un poème — , Een herders.
dicht, o. Een herderszang, m. ; Un
poète —, Dichter, welke herdersdichten maakt , m. ; Style - , Stijl van het
herdersdicht , we * -- , f. pl. Buccoliques , Herdersdichten, o. meerv. , Herderszangen , 'n. meere.
Bucrane, m. in de oude gesch., Helm van
een' ossenkop of in de gedaante van een'
ossenkop , m.
Budget, m. Begrooting (der staatsbehoeften en aanwijzing der fondsen daar•
voor), vr., Budget, o.
Budièje , f. geslacht van planten, Bud.
leis, vr.
Budyte, m. zie Bergeronnette de printemps.
Buène, f. zeker boompje.
Buffet , m. Kas ter bewaring van het ta.

felgoed, vr. , Buffet, o. * -, ,r?anregtta•
fel, Schenktafel , vr. *-, Tafelzilver, o.
*_, ou : -• d'orgues, Orgelkas , vr.; van
hier : - d'orgnes, Huisorgel , o. * •-!
verscheidene kleine watervallen in een e nis , Buffet, o.
Buffeter, v. a. van voerlieden, (Een wijn.
vat) opboren en met den mond er uit
drinken. * -, van eenen valk, Eenets
sterkeren vogel met den kop -stootgin.
Buffeteur, m. Poerman , welke de vaten op•
steekt en er met den mond uit drinkt, m.
Buf.e , m. Buffel, Bufelos , - Wi-ide os
m. * -, Bufelleêr,, Bereid bufelvel s
o. * -, Leer van -allerlei dieren-,- dat
als kamoesleêr bereid is , o. ; van "hier :
Kolder van zoodanig leêr, Leiren-kol..
der, Buffel, m. ; Moulin h -, - Milers
ter bereiding van bufelvellen, M.
zeker werktuig om te polijsten.
Buféterie, f. Leeren goed van eenen sol'
daat, o.

Buflletin , m. jonge buffel, m.
Bufonne, f. Buffelkoe , vr.
Buffolt, m. zie Tétrodon hispide.
Bufonie , f. zekere plant.
Bufonite, f. opgedolven tand van onder.

scheidene risschen.. * --, zekere visch.
Bugadière, f. Gemetselde kuip der zeep-

zieders , vr.
Bugalet , m. zeker ligterschip.
Bugée , f. zekere zeldzame aap.
Bugia, f. weleer, Schors van de berbe.

ris , waarmede men geel verwde , yr.

Bugle, f. zekere plant.
Buglose, f, plant, Ossetong , vr.
Buglosse, f. oude naam van de: Buglose,
Bourrache et Lycopsyde.
:Buglosse-jaune, f. zekere plant.
Bugrande, zie Bugrane.
Bugrane, f. plant, Ossenbreke , vr.. Prang.

wortel, m.
Buguyère, zie Bourguière.
Buhot, m. zekere spoel, zie Espolin. *-,
in Picardie, zekere kreeft, zie Chevrette.
Buhots , m. pl. Geverwde ganzenveren ,

welke men voor de winkels ten toon
hangt, vr. meerv.
Buhottier , m. Net , om Buhots te van-.
gen, o.

Buire , f. Groote schenkkan , Kan , vr.
Buis , m. Boksboom , Palm , m. * -, Palm*-

hout, o.; De —, Palmhouten. * -_Likhout, o.
Buisard , m. zie Busard.
Buisse, f. Persplank (der kleermakers) vr.
Buisserie, f. Vaathout , Kuiphout, o.
Buisson, m. Struiken, m. mrv., Doornbosclt,
B raarnbosch , o. * -- , Dwergboom (ins
de gedaante van cone kom), m. *-;
?
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Boschje , o.; Trouver -- creux, (bij jag.),
Het wild niet in het bosch vinden;
spr. w. I1 a battu les buissons , et un autre
a gris les oiseaux , 111 heeft het werk
gedaan , en een ander heeft de voor
daarvan gehad ; Se sauver à tra--deln
vers les buissoes, Zich door uitvlugten
zoeken te redden.
33uisscn.ardent, m. Mozesboom, m.
Buissonner,, V. n. van een her:, In de
-. - struiken loepen.

Buissonnet, m. verkl. w., zie Buissen.
Buissonneux ,use, adj. Pol struiken, Struik.
achtig, L'ol kreupelhout.
13uissonnier, m. Plaats meet dwergboomen
(zie Buisson) beplant , vr. *--, ère,
adj, als: Lapin -, Boschkonijn, o.; fig.
van leerlingen , welke de school verzuimen , zegt men : Faire 1'école buis.
sonnière, Sluipertjes maken, Stutjes
draaijeu.
Buisssures, f. pl. ruil van opgekookt metaal, o.
Bulafo, zie Balafo.
Bulbe, f. Bloembol , Bloemwortel , m.
Bulbeux, use, adj. Bolachtig; Platste bulheuse, Bolgewas , o. ; Racine bulbeuse,

Bolachtige wortel, M.
Bulbifère , adj. Boldragend (op de stengen).
Bulbiforme, adj. Bolvormig.
Bulbipare, m. zie Polype.
Bulbo-caverneux , adj. m. als : Muscle -,

zekere spier bij den man, 'welke bij
do vrouw: Constricteur du valtin heet.
Bulboeode, m. zekere plant.
Bulbonach, m. oude naam der Lunaire.
Bulbulte , f. zie Caïeu.
Buléje , zie Budléje.
Bulgan , m. zie iYla. te zibeline.
Bulgolda, Bulgoldolph, rem. zeker min bekend dier.
Buli ne, m,. geslacht van schelpdieren.
Bulithe , m flaarbal in de maag en ingewanden van een' os, m.
Bullaire, m. Verzameling van (pauselijke) bullen, yr. * -, geslacht van kam.
pernoeljes.
I3ulla-ra•ganz, m.. geslacht van vogelen op

Nieuw-holland.

Bullatique, f. w. gebr. , Groote letter, ge.
lijk men op bullen bezigt , vr.
Taalla, f. Zegel (aan een geschrift), o.,
B u i, vr. `-, inzond. Pauselijke bul,
Bul, Belle, vr.; - d'or, Gouden bul,
y r. * - , als : -- d'eau , Waterblaasje, o. -- d'air, Luchtblaasje, o. *-,
naam van verscheidene schelpdieren.
Bullé , he , adj. filet de behoorlijke zegels
voorzien , In den vereischten vorm.
Btzllée, adj. f. , als : Feuille .-, Blad

BURG
van boven als met blaasjes en van on•
deren noot holligheden, o. * --, f. ge slacht van

?vormen.

Bulletin, m. Steenbriefje, Kiesbriefje,

Stembiljet , o. * - , Berigt, dat da
wordt afgegeven , Bulletin,-gelijks
o. ; - . d'armée, Dagelijksch legerberigt , o.; - de la maladie du prince,
Dagelijksch berigt van de ziekte des

vorsten , o. * -, Gezondheidspas , M.
*--, Bewijs van nederlegging van stukken bij eene administratie, o.
Bulleuse, adj. f. , zie Buliée.
Bulliarde, f. naam van Bene der maan.
vlakken.
Bullicame 5 ..m. zekere koolzure bronnen.
Bullier, m. dier, hetwelk tot, de. Buller
hoort.
Bulteau,m. w.gebr., Rond gesnoeide boom, m.
Bumalde, m. geslacht van planten.
Bane , f. Bovenste muur eener swederij , vr.
Bunette., f. in Normandie, zie Fauvetto
d'hiver.
Bungalon, na. zekere boom.
Bungo , m..soort van Indisch Carmantine.
Bunsum, m. soort van Carmantine.
Buniade, f. geslacht van planten.
Bun;as, m. Wilde raap, vr.
Bunion , m. oude naam der Barbarée et
Tesre.noix.
Buo, zie Brumazar.
Juonaecordo , m. kleine Italiaansche klaveci mbaal.

Buphonies , f. pl. Feesten ter eere van ja•
pi ter

te Athene , o. azeerv.

Baphthalzne , m. geslacht van planten.
Buphthalmie, f. zekere oogziekte , waarbij
de

appel zich uitzet.

Buphthalmum, m. naam eener plant.
Bn;plèvre, m. geslacht van planten.
Bupreste, m. Sti,skkever, m.
B uprestides , m. pl. zekere insecten.
Buprestoïde, in. geslacht van insecten.
Buquet, m. Werktuig om den indigo te

roeren,

o.

Burail, m. zie Férandine.
Buraliste , ni. Schrijver op een lands bureau ;

inzond. Ontvanger

, m.

Burang, m. soort van Indischen vijgeboom.
Burat, tn. zekere stof, Basrat , Brat, s.
Buraté, ée, adj. 1Vaar burat gelijkende.
Buratine , f. soort van half zijden stof.
*—,

zekere Perzische zijde.

Burbe, f. zekere koperen munt van Tanis.
Burbelin , m. zie Carbalise.
Burbot , m. zekere visch , zie Lotte.
Burcade, Eurcadie , f, zie Callicarpe et Piriquette.
Durclaarde , f. zekere plant.

BURR
Burdi , m. zekere visch.

Dure, f. zekere grove wollen stof van eene rosse kleur , die ook Bureau wordt
genoemd , Pij, o. *—, zie Bire. t.-,
Hut (in de mijnen), vr.
Bureau , m. zie Bnre. * —, Schrijftafel ,
vr. , Schrijflessenaar , m. , Tafel , vr.
—, Schrijfvertrek , Kantoor , Bureau , o. ; van hier : — d'adresse , Adres
o.; fig. Cette femme est un vrai ---kantor,
d'adresse , Deze vrouw is de nieuws
zelve; ook: Zij is eene reg•-gierhd
te babbelaarster. * —, personen, welke
een bureau uitmaken, Bureau, o. *_,
getalpersonen, welke slechts een zeker
gedeelte eener administratie behande.
len , Kanselarij , Kamer , yr. , Raad,
m., Commissie , vr. ; Le — de la guerre, De krijgskanselarij , vr. ; van hier :
Connaftre fair du —, Den afloop eetzer zaak vooraf kunnen raden; L'air
du — est bon , De zaak heeft een goed
aanzien; Lair du — n'est pas bon , De
zaak heeft een slecht aanzien ; L'air
du — est favorable, De zaak heeft een
gunstig aanzien ; Avoir pour soi le —,
De vergadering op zijne zijde hebben;
C'est aujourd'hui jour de —, De zaak
wordt van daag behandeld.
Bureaucratie, f. Kanselarijgeest, m., Bureaucratie , vr.
Bureaucratique, adj. Waarop de kanselarij
invloed heeft.
Burette , £ Kruik , waarvan men zich
bij de mis bedient , yr. * -- , bij kaar
Gietkan, (waarmede het vet-senmak.,
wordt geschept , om het in de vormen
te gieten,) vr.
Burettier , m. voorheen, Kerkendienaar,
-welke de Burettes voor den mispriester
droeg , m.
Burgalèse , f. Wol van Burgos , vr.
Burgandine, f. schoonste soort van parel
welke de Burgau oplevert.
-moer,
Burgau, m. soort van parelschelp.
Burgeage, m. Korreling van het gesmol.
tene glas , vr. , zie Burger.
Burger, V. a. (liet gesmoltene glas) doen
opborrelen , door er groene stokjes in
tewerpen.
Burgin , zie Bregin.
Burgo, m. zeker ras van honden (door
de vermenging van den Épagneul en
den Basset).
Burgoni,m.soort van Kruidje-roer-mij -niet.
Burgrave, m. Burggraaf, ni.
Burgraviat, m. Burggraafschap , o.
Burgsdorhe, f. geslacht van planten.
Burhinus, dn. geslacht van vogelen.
Burichon, m. in de nat. híst., zie Troglodyte.
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Burín , m. Graveerijzer , Graveerstaal
o. , Graveerstift , ns. , Graveernaald,
vr.; Travailler an --, Graveren; van
hier: Avoir le — beau, Fraai graveren.
Buriner , V. a. Graveren , Met het graveerstaal bewerken.
Buriot, m. oude naam der tamme eend.
Burlesque , adj. van verzen , enz. , Boertig, Grappig, .Burlesk; Poés e --, Boertige poëzij , vr. * --, m. Het boertige
of burleske, o.; ook: Boertige stijl, m.
Burlesquement, asic. Boertig, Grappig.
Burmanne, f. geslacht van planten.
Buro , m. zekere viseb.
Buron, m. in Aavergne, herdershut, (waar
tevens de kaas wordt gemaakt,) vr .
Buronnier, m. Bewoner van een Baron ,
Hutbewoner, ns.
Burreault , in. zie Bure in de x. beteek.
Burro , m. zekere boom.
Bursaire, In. zeker boompje. *—, geslacht
van wormen.
Bursal , ale, adj. De belastingen betref.
fende ; Edit —, Geldplakkaat , o. ; Cole
bursalen, Geldwetten, vr. meerv.
Busard, m. soort van roofvogels, Muis.
arend, Huisvalk , Kuikendief, ns.
Busard•buson, m. zekere roofvogel.
Buse, m. Balein in een corset, vr., Plan.
chet , o. * —, Timmerwerk aan de deuren eener sluis, o.

Busche , f. Haringbuis , vr., zie Bhche. °'--,
zekere fdkensche munt, zesde deel vats
een mark.
Buschracce, m. Boschrot, ,vr.
Buse, f. Havik, m. - ; fig. Zot, -- Dommerik , m.; opt. w., On ne saurait faire
dune - un épervier, Taman eersen domkop
kan men geen' geléerde maken., * --,
Houten pijp , Goot, vr.
Buserai , m. zekere 4frikaansche havik.
Bushel , m. Engelsche schepel.
Busk, m. bij de Amerik. , Oogstfeest, o.
Buson, zie Busard-boson.
Busquer , V. a. Een planchet in een riJg+
lijfsteken. *--, Met houtwerk bekleeden , (zie Buse); fam. als : — fortune,
Zijne fortuin zoeken. * — ( se), v. pr.
Een planchet dragen.
Busquière, f. Flanchetgat, o.
Bussard , m. zeker vat voor wijn en andere vloeistoffen , bevattende 216 oude
Parijzer pinten.
Busserole , f. zie Arbousier tralnant.
Buste, m. Borstbeeld , o. * --,• zekere
dennenhouten doos voor de rozijnen
van Damascus.

Bustrophe, zie Boustrophédon.
Bustuaire , te. Zwaardvechter bij tenet
brandstapel, m•

12 *
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But, in. Wit, Doelwit, Doel, o.; Tou.
cher an --, Het doel tre fen ; Passer le
~ 9 Het -doel missen ; fig. Oogmerk,
.Doel, Doelwit, o.; Frapper au --, Atf

teindre au — , Toucher le — , Donner au
., Zijn doel treffen of bereiken ; C'est
ja mon graad —,., Dat is mijn hoofddoel; Aller au —, Ter zake komen; Ne

pas toucher ore frapper au — , Zijn doel
,niet bereiken, Zijn doel missen; -De
— en blanc , adv. Zonder overleg , Onbezonnen; ook: Lomp veg, Zonder
zich lang te bedenken. *—, bij sommi.
ge spelen, als: -- a -, Gelijk op, Zon
dat men elkander iets voorgeeft;-der
yan hier ook: Troquer de — h —, Rui
zonder elkander iets toe te i'e--len,
ven; fig. I!s se sont maries — à — , ZIJ
hebben beiden evenveel mede ten hu.
,vetijk gebragt; ook :, Zij zijn getrouwd,
eronder dat de eene den andere iets
vooruit heeft gemaakt of bijzondere
yoordeelen heeft beloofd.
Butage, m. voorheen, -zekere heerendienst.
Butant, zie Boutant.
Bute, f. Veegme-s, o.

Bute, zie Buture.
Buté , ée , adj. met een gezwel aan -den
. poot, zie l3utur!e. *—, zie Beter.
Buteau, m.. zie Buse in de i. beteek.
Butée, f. Zware steenen aan de beide
einden eener brug, en. meere., *—, geslacht van planten.
But-en- blanc, m. Dragen van een geweer,
dat waterpas gerigt is , o. ; Tirer en
canon —., Een kanon -waterpas rigten.
Buter, V. n. eigent. Het doel treffen;
dooh, enkel in balspelen: Treffen. * -{sè) ,. v. pr. au : Ftr.: buté , Vast besluiten , Zich vast voornemen (iets , à
q. eh.) ; van hier : Ces deur personnes

sont butées Tune :contre l'autre, Deze
twee personen werken elkander in alles
tegen ; ook: Zij zijn het in alles oneens ; ook : Zij zitten elkander aanhoudend: in het vaarwater. *—, v. a.
in de bouwk., (Eenen muur) ondersteu-

Butorde , F. fig. Zottin, Malloot , vr.
Butskopf, Butzkopf, zie Botskop. .
Butte, f. Heuveltje, o., Hoogte, Perhooging yarn aarde, vr. *°;--, Hoogte van
aarde of metselwerk , op_ welker midden
men een wit plaatst, om naar te schie,

ten, vr.; van hier : fig. • Etre en —

q. ch. , dan iets blootgesteld zijn, Het
voorwerp van iets zijn.
Butter, v. a. Met aardkluiten aanhoogen; -- des arbres, De geplante boo-

men

rondom de wortels of den voet

aanhoogen, —des artichauts , Ile aarde
om de artisjokken aanhoogen; -1e céleri,
De aarde om de selderij aanhoogen.
,

Buttière , adj. f. , als : Ar9uebuse — , on:
*_, f. Bus, om naar het wit te schie-

ten , o.

Buttnère , f. geslacht van planten.
Bqttuériacées , f. pl. familie van planten.

Butumbo, m. zie Carmantine écbioïde.
Busure, f. Gezwel aan den poot van een'
jagthond, o.

Butyreux , use , adj. Boterachtig.
Butyrin , m. geslacht van visschen ; hier
slechts ééne soort : Le — banané,-vanis
zekere visch met vier langwerpige slang-

vormige strepen aan elke zijde van
den rug.
B.uvable, adj. fam. van wijn, Drinkbaar.
Buveau, zie Beauveau. .
B.uvetier .,- m. Waard . in .de drinkkamer
der regtszaa.l , m,

Buvette, f. Drinkkamer bij Bene regtszaal , vr.

Buveur, m. Drinker, ns..; -- d'eau, Waterdrinker , m. , *--, in de ontleedk. ,
zekere oogspier, anders: Droit interne
on Abducteur de l'oeil.
Buveur-de-vin, m. zie Fossane.
Buveuse, f. Drinkster, vr.; — d'eau, 13Taa
terdrin.kster, vr.

Buvoter, V. n. fam. Leppen; Aimer k —,
Teel van drinken houden.

Butireuz , zie Butyreux.

Buxbaume , f. soort van mos.
Buze , zie Bache et Buse.
By, m. Groot,e sloot door eenen vijver, vr.
Byani, m. zie Cyprin d'Égypte.
Byrrhe, m. geslacht van insecten.
Byrrhiens, m. pl. familie van insecten.
Bysfolite, zie Amiantoïde.
Bysse , m. zeker kostbaar lijnwaat der

Butoir, na. Looijersrnes, o...; --sourd, Stomp
mes, o.
Butome , m. geslacht van planten.

Byssonie, f. geslacht van schelpen.
Bys.sus-, m. zie Bysse. * —, Bos draden,

ven (met eenren Boutant).
Butin, M. Buit, m.
Butiner,, V. n. Buit ma-ken, Plunderen;
dig. van bijen , Honig verzamelen.

Butomon, m. in de nnt. -bist. , oude naam
van den Rubanier.
Butonie , m. zekere boom.
Butor, m. Roerdomp , m.; fig, ,Dam zocesch,

Zot, Dwaas, we

ouden, Byssus, m.

waarmede sommige schelpen aan de rotsen zitten, en welke men spint, in.
Bystropogue, m. geslacht van planten.
Byture, f. geslacht van insecten.
Byzéne, m. geslacht van schaaldieren.
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C.
C, m. de derde letter der letterlijst ,

gaicide , Banistare anguleuse eta Patère

C, vr. AANM. De c wordt uitgesproken
als eene k voor: a, o , a en eenen medeklinker; zij wordt uitgesproken als
eene s voor: e , i, y, ae, oe. De c wordt
gebruikt voor a, o en u en heeft de
uitspraak van eene s, zie Cédille.
Ca, adv. Bier, Hierheen; enkel in: Viensga , Kom hier ; Venez.cà , Komt hier.

officinale.
Caa-pomonga, m. naam van drie Brazi.

* _, als : — et Ià , Ginds en herwaarts,
Heen en weer, Op en neer; fam. Qui —,
qui Ià , De eene hier, de andere daar,
Lenigen hier, anderen daar; (bij refits'
gel. , als :) Depuis deux mois en — , Sedert twee maanden. *—, als : Dect et
dells , Heen en weêr , Hier en daar; I1
va desa et dells, Hij gaat heen en weer;
Decà et dells, prép. .flan deze en aan
gene zijde van, Ilan beide zijden van;
Décà et dells la rivière , Elan deze eta
aan gene zijde der rivier; ook : Par
decà Ia rivière , Au decà la rivière, En
decà la rivière, dan deze zijde der si vier; Venez en decà , au decà , on par
desa , Kom hierheen ; Les provinces de
desa la Loire , De provinciën aan deze
zijde der Loire ; Par decà , prép. 4an
deze zijde van; C'est bien par — la rivière , Het is ver aan deze zijde der
rivier ; Par decd. , adv. In deze streken ,
Naar dezen kant; C'est bien encore par
desa , Het is nog ver hierheen ; Quand
vous venez par desa, Wanneer gijj in
deze streken komt; De. decà, adv. In
deze streken. * —, interj. van aanmoe-

diging , Welaan ! Frisch op ! Lustig !
Kom Sa — , buvons ! Welaan, laat
ons drinken ! Oh—, Wel nu! Sa! Or—,.
Kom aan , Wel nu.
Caaba , f. naam van het huis , waar Ma.
homed te Mecca geboren werd.
Caachira , f. naam van twee planten : In!

!

digo et une Oldenlande.
Caa-chiyuyo, m. zekere plant van Bra.

zilië.
Caa-etimai, m. soort van Braziliaansche
Senecon.
Caaigora, Caafgouara, m. zie Pérari.
Caaigouaré , m. in Paraguai , zie Tatuan.
doss.
Caama, m. Kaapsch hert, o.
Caa-opia, m. zie Millepertuis baccifère..
Caa•peba , m. naam der : Aristoloche ate.

liaansche planten.
Caa•ponga, m. naam van drie eetbare

Braziliaansche planten.
,

Caa•potiragoa , m. zeker plantje in

zilië.

Bra.

Caa-raboa, m. zeker boompje in B:fa.

zilië.

Caaya , m. zekere aap in Paraguai.
Cabagy, zie Cabégi.

4llegorische uitlegging der
bijbels bij de joden, Cabbala, vr. *—,
l7erborgene wijsgeerte der joden , Cabbala , vr. * — , Za meespanning , Za.
menrotting, Cabaal, vr.. *. Eedgespan, o.
Cabaler, v. n. Zamenspannen, Zamenrot.
ten , Bent heimelijk ontwerp smeden,
Cabalen maken.
Cabaleur , m. Zamenrotter , m<.;. Tous les.
cabaleurs , Het_ gansche eedgespan.
Cabalezet , m. zekere vaste ster , Hartvan den leeuw , o.
Cabalhau -, m. plant van Mexico.
Cabaliste, m. bij de Joden, Cabbalist, a.
Cabalistique, adj. Cabbalistisch.
Caballaire , m. geslacht van planten,°
Caballation, f. naam eener plant.
Caballeros , m. zekere- Spaansche wol.
Caballin , adj. m., als: Aloès
, Paardenaloë , vr.
Caballine , f. Hengstebron , vr.
Caban, m. op schepen, Grove en wijde
waakrok met eene kap, m.
Cabanage, m. Legerplaats der vilden , vr..
Cabane, f. Hut, vr.; pan hier: -- de berger , Herdershut:, vr. (inzonderheid eens
vervoerbare). * —, Broeikooi (voor
vogelen), vr. op schepen, Kooi,
(op kleine vaartuigen), Kajuit , vr.
* —, Bedekt schuitje , o. * —, plaats,
op een schip , die met zeildoek gedekt
is, Hut, vr. * —, als: Cabanes de ver
à spie , Spinhokken der zijdewormen ,
. o. nseerv.
Cabaner, V. a. als : — on vaisseau, Een
schip kenteren (d. i. hetzelve het onderste boven koeoen). *--, Hutten
maken; van hier: Se —, Hutten op.
slaan, In hutten legeren. *—,: v. U.

Cabale , f.

scheepsw. , zie Chavirer.
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Cabanon, m. Gevangenhok, Hok in eens

Cabires, adj. p1., als: Dieux , on: * —,
m. pi. zekere goden : Pluto , Proserpine en Mercurius , Goden der afgestorvenen, m. meerv.
Cable, m. Kabel , m. , Dik touw, o. ;
Maatre —, Groote kabel , m. ; -- ordinai.
re, Gewone kabel, m.; — d'affourche,
zie Greslin; — de pic, Kabel regt op en
neer, n:.,; van hier: Couper ou Tailler
Ie —, Het anker kappen. *....,Kabels.
lengte , (120 vadem ,) vr.
CAbleau, m, Kleine kabel, Tros, m. *—^
van eerre schuit, Lijn, vr.
Cabler, V. a. (Touw) draaijeu of slaan.
Cabliau , zie Cabillaud.
Cablière , f. (Doorboorde) steen , aan eene lijn of aan een net, m.
Cáblot , zie Cábleau.
Caboche , f. fam. floofd , o., Kop, m.; fig.
Avoir une, bonne —, Eenen goeden kop
(d. i. verstand) hebben. *—, Schoenspijker net eenen grooten kop, m.; -r
à deux t@tes, Schoenspijker met dubbe.
len kop , m. * —, zekere vjsch , Dik.
kop, ns. *--, soort van steenuil, ook
Chevréche genaamd.
Caboché , ée , adj. in de wapenk. , van
den kop eens diers, In de lengte doorgesneden.
Cabochon , m. geslacht van schelpen , Nap.
mossel , vr. *—, Kleine. schoenspijker, m. *--, Een gepolijste maar engeslepen steen , m. , adj. m. , als:
Rubin —, Gepolijste, doch ongeslepene
robijn, ns.
Caboletto , m. zekere munt te Genua , ter
waarde van ongeveer een vijfde frank.
Cabombe, f. zekere waterplant van Cayenne.
Cabo*négro , 1n naam van zekeren palm.
boom op de Phi ligpijnen , van welks
schors men Benen draad even zoo genoemd vervaardigt, uit welken men
scheepstouwen maakt.
Caboo , m. plant op Sumatra , goed tegen
de schurft.

gevangenes , 0.
Cabare , f. zekere Brazi liaantche uil.
Cabarer, V. n. in brouwerijen, Be: water,
enz. overscheppen.
Cabaret , m. flerberg , Kroeg , Tapperij,
vr. , Wijnhuis , o. ; Vin de —, Baalwijn, m.; — borgne, Slechte herberg ,
Gemeene kroeg , vr. * — , Schenkblad ,
Theeblad , Blaadje , o. * —, zekere
plant, Hazelwortel, m., Mansoor, o.,
Wilde nardus, vr.
Cabaretier, m. Herbergier, Tapper, Wijn -

tapper , m.

Cabaretière, f. Herbergierster, vr.
Cabarre , f. Ligter , m., Platbodemd vaar.

tuig, o.

Cabas, m. Oudeiwetsche mandewagen ,
m.; fig. iron. IYIéchanc —, Ouderwessche

rommelkas (d. i. koets) , vr. * r-, zie

Cabat.
Cabasser, V. a. veroud., Verdonkeremanen.
Cabasset, m. veroud., Helm , m.
Cabat, m. Vijgenmand, vr.
Cabega,

zie

Cabesse.

Cabégi, zie Curuci..
Cabessa, zie Cabesse. * .., m. zie Campbre.
Cabesse, adj. F. , als : Sole — , on : *

f. Oost - Indische zijde, vr.

Cabestan, m. Spil, om het anker op te
winden , vr., Braadspit , o. ; — volant,
.Bewegelijk of Draagbaar braadspit s

o. *—, zekere sciaelp.

Cabezon, m. geslacht van vogelen.
Cabiai, m. geslacht van zoogdieren.
Cabido, zie Cavido.
Cabillaud, m. Kabeljauw , m. * —, in de
Ned. gesch. , als: Les cabliaux, De ka.

beljaaulvschen , m. weert'.

Cabille , f. • in Arabië , hetgene Horde in

Tartarije is.

Calillets, r,1. pl. zeker gereedschap, waar-

mede men de kaatsnetten spant.
Cabillots , m. Rondhouten, o. meerv., Hou

pennen ter bevestiging , vr. meerv.-ten

Cabinet, m. l7ertrel'je, Kabinet, Geheim
vertrekje , o. ; — d'étude , Studeerver.
trekje , o. ; — d'aífaires , Werkkamer ,

vr. * — , Kunstkamer , vr. , Kabinet,
o.; de tableaux, Schilderijen kabinet,
0. ; — de physique, Kabinet van natuur
instrumenten , o. ; -- d'histoire-kundige
naturelle , Naturaliën. kabinet, o. *—,
Zomerhuisje , Kabinetje, Paviljoentje,
o. ; -- de verdure , Priëel , o. ; -- d'aisance, Secreet, Buisje, o.; — d'orgues,
Buisorgel, o.; ook: Orgelkas, vr. *—,
Geheime staatsraad, m. , Kabinet, o.
Cabion, m.. Verdikt mani ocsap , o.

Caborgne , zie Chabot.
Caboose , f. op de Antillen, Cacao , hrucht

van den cacaoboom , vr.

Cabot , m. zie Gobie et Moge. .
Cabotage, m. Vaart langs de kusten, Kust-

vaart, vr. '°—, Kennis der kusten,
der gronden, vr.

Cabote, f. zie Trigle hirondelle.
Caboter, V. n. Langs de kust (of kusten)

varen.

Caboteur, m. Kustvaarder, m., Vaartuig,

dat langs de kusten vaart, o. *—, Kustvaarder , Schipper die langs ,. de kust
vaart, m.
Cabotier , zie Cabofeut in de z. beteek.
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Cabotière, f. zekere schuit met een lang

roer op de Eure.
Caboud,ère, f, zeker net in het zuiden
van Frankrijk.
Cabouille , f. Mexicaansche agave , vr.
Cabre , m. zeker werktuig om lasten op
te hijscheu, Bok, m. AANM. De Cabre
verschilt van de Chêvre enkel daarin,
dat de eerste ruwer gemaakt is. * -,
in de lakenfabrijk., zeker werktuig, dat
naar eenen bok gelijkt.
Cabrer (se) , V. pr. van paarden , Steigeren ; fig. Opvliegen , Opstuiven , Boos
worden , Toornig worden ; ook soms :
Zich (tegen zijne meerderen) verzet.
ten , Niet willen gehoorzamen.
Cabri, m. Jonge geit, vr. of bok, m.;
fam. Sauter comme un - , Huppelen als
eene jonge geit. X-•, scheepses., Schraag
(op eene galei) , waarop de tent rust, vr.
Cabrillet, m. geslacht van planten.
Cabriote, f. Luchtige sprong, Luchtsprong,
Bokkesprong, m., Capriool, vr.; Faire
la -, Conper la -, Eene capriool maken ; Friser la - , fam. Eenen flikker
slaan.in de rijsch., Luchtige
sprong (van eenpaard), m., Capriool, vr,
Cabrioler , v. n. Luchtige sprongen doen,
Capriolen maken.
Cabriolet, m. zeker tweeraderig ligt rij.
enig , Cabriolet , vr. ; van hier : Couteau h -, Mes met een hecht, waarin
enen verscheidene messen kan steken, o.
* -, Kleine leunstoel , m. * -, zekere
schoenmakersleest.
Cabrioleur, m. Capriolenmaker, m.
Cabrions, m. pl. Stuitklampen achter de

affuiten op schepen, m. meere.
Cabron , m. Geitenleêr, o.
Cabrouet, m. Wagentje ter vervoering

van het suikerriet , o.
Cabugao , m. zekere citroen op de Phi.
lippijnen.
Cabuja, m. zekere elmerikaansche plant,
van welker vezelige bladen men touw
maakt.
Cabure , m. zekere Braziliaansche uil.
* -, zie Caburei.
Caburei , m. in Paraguay , Kraagui l , m.
Cabus , adj. m. , als : Chou -- , Sluitkool ,

Kabuiskool , vr.
Cabuser 2 V. a. veroud. , Bedriegen, Be.

dotten.
Cabusière , zie Caboudière.
Caca, m. van kinderen , Kak, Poep , m.
(d. i. drek) ; Faites faire - à cet en.
faut, Laat dat kind kakken.
Cacaber,v.n.van een veldhoen,Schreeuwen.
Cacade , f. fig. pop. , als : Faire une -,

Eens domme streek begaan.
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Cacabuêre , f. zie Mani.
Cacagogue, M. Zalf, die op den achter-

ste gelegd wordt, en het stoelgang
bevordert, yr. •
Cacahao, zie Cacajao.
Cacajao, m. zekere aap in Zuid - 4me-a
ri ka.
Cacalaca , m. zie Muflier des jardins.
Cacalianthème , m. houtachtige plant van
het geslacht Cacalie.
Cacalie, f. geslacht van planten.
Cacao , m. Cacao , vr. ; Huile de -, Ca.
caoólie , yr. ; Beurre de -, 1Cacaobo.ter , vr. * --, Cacaoboom , m. ; Amande de --, Cacaonoot , vr.; Plant de cacaos , Cacaoplantsoen , o.
Cacao-caraque , zie Caraque, in.
Cacaotier . m. Cacaoboom , m.
Cacaotière , f. Plantsoen van cacaoboo.

men , o.
Cacaouy , m, zekere vogel in Noord•Amari ka.
Cacaoyer, zie Cacaotier.
Cacaoyère , zie Cacaotière.
Cacara , m. naam van zekere planten tot
het geslacht Uolic behoorende. .
Cacara-cacara, m. soort van Cabrillet.
Cacarder , V. n. van ganzen , Gage/en,
Gaggelen.
Cacastol , m. zekere Me.vicaansche vogel

ter grootte van eenen spreeuw.

Cacatoire, adj. als: Fièvre -, zekere intermitterende koorts , verzeld met over.
vloedige ontlastingen van den onder.
buik , en soms met kolijkpijnen , (dus:
Schijtkoorts, vr.)
Cachalon , zie Cacholong.
Cachalot, M. Cachelot, Potvisch, m.
Cachatin , m. soort van Srnyrnaasch Bom-

lak.

Cache , f. fam. Schuilhoek, m. , Berg.
plaats , vr. , Chasse , Net langs

palen gespannen , o.
Cache-entrée, f. Dekplaatjaop een slot , o.
Cachectique , adj. Met een ongezond lig.
chaam (zie Chachexie). a`-, Goed voor
of tegen de Cachexie.
Cachef, m. Luitenant van eenen Egypti• schen bei , m.
Cachelot , Cachelotet, m. , Cachelotte , f.
zie Cachalot.
Cachement , m. ongebr, , I/erberging , vr.
Cachemire , m. Shawl van Cachemir, m. Caeher, V. a. Verbergen , (Verstoppen, Weg
Geheim houden , TZerber--stopen.*,
gen, Verborgen houden , Verzwijgen. a-,
Verbergen , -Bedekken , Vermommen.
* - (se) , v. pr. Zich verbergen of verschuilen ; ook : Zich schuil, houden,
ne o o^; merken , gedrag, leven, eiaam ,
Zijne
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enz. verbergen , Onbekend trachten te
blijven.
Cachère, f. muurtje bij den oven eenar
glasblazerij.
Cacherée , f. te Pondicheri, zie Ketmie acide.
Cacherou , m. Dik bindtouw , o.
Cachet, m. Zegel , Cachet, Signet, o.;
van hier : Lettre de —, Geheim bevel
(inzond. tot gevangenzetting), C. *—,
(Opgedrukt) zegel, Cachet, o.; — vo lant , Open zegel , 0. ; fig. Porter le —
— de q., Het kenmerk dragen, dat ie
-mand
er de maker , enz. van is.
Cacheter, V. a. Zegelen , Cacheteren , Yerzegelen, Toezegelen.
Cachette, f. fam. Schuilhoekje, e.; van
hier : fig. En — , adv. In het geheim,
2chterbaks , In het verborgen , Hei..
inelijk.
Cacheur , m. in suikerraff. , Peilstok (voor
de vormen) , m.
Cachexie, f. Ziekelijke toestand des lig.
chasms , m.
Cachi , m. zekere Iilalabaarsche vrucht
-bom.
Caehibou, m. zie Galanga jaune.
Cachicame , Cachicamo , Cachicamos, m.
zie Tatou á neuf bandes.
Cachima, m. zie Corossol réticulé.
Cachiment, m. , als : — sauvage, zie Corossolier des marais.
Cachimentier , zie Corossolier.
Cachioura , m. zeker Indisch weefsel,

Cacherie , m, , zekere drank uit den
maniocWortel.
Cacl!olong, ni. soort van Twit agaat.
Cachondé , zie Cachou.
ïCachoobong , m. op Sumatra , zie Stramoi-

e

n fastueuse.
Cachos , m. zekere Indische vrucht.

Cachot, m. Gevangenhok , o. , Gevangenis , vr.
Cachotte, f. Pijp zonder hieltje , o.
Cachotterip, f. fam. Buitengewone voor.
zorg , om dingen van geene beduidenis
te verbergen, Geheimkramerij, vr. ; Al.
nier k faire des cach.otteries, Den ge•
heimzinnige uithangen.
Cachou , m. Cachou , vr.
Caciioul.de-feuillée , m. soort van Veronique.
Cachoutchou , r. zekere veerkrachtige
aardhars.
Cachry s , zie A rmarinthe.
Cacique , in. in Mexico , enz. Vorst , Ca•
cique , nj. * —, zie Cassique.
Cacis, in. Zwarte bes of aalbes, dalbes,
yr . * -- , Aalbessenstruik , m. * —,
4albessenj enere ►•, Bessenjenever , m.
Cacochylie s f. Bedorven chip 1, vr.

Cacochyme, adj. 8waadsappig.

, m•

Kwaadsappig mensch , m.
Cacochymie s f. Kwaadsappigheid , vr.
Cacodémon, m. Kwade genius , m•
Cacoèthe, adj. van zweren , Boos , Perouderd.
Cacographie, f. w. gebr., Verhandeling
over den stijl, vr.
Cacolet, m. in den omtrek der Alpen, Draagk orf, m.
Cacolin , M. soort van Mexicaanschen
kwartel.
Cacologie, f. Gebrekkige uitdrukking
vr. * —, verzameling van gebrekkige
uitdrukkingen , vr.
Cacomite, f. in Peru, soort van Tigridie.
Caeone, f. op St. Domingo, zaad van den
Dolic brhlant, 0. en Vrucht van de Adé.
nanthère , vr.
Cacophonie, f. Wangeluid, o., Kwalijk
vr. * —, in de letterli. -luidenh,
Wanklank, m.
Cacothrophie, f. Bedorvene voeding, vr.
Cacothymie, f. Kwade gesteldheid van den
geest, vr.
Cacoucier, m. zeker boompje.
Cacrel-blanc, m. zekere visch in de Middell. zee.
Cactes, zie Cactoides.
Cactier, m. Cactus , m.; — h cochenille,
Konzeni eljecactus , m.
Caetoïdes, f. p1. geslacht van den cactus.
Cactonite, f. in de nat. hiss., zie Cornaline.
Cadaba, m. geslacht van planten.
Cadamomi, m. Zaad van het saffloers (zie
Carthame), o.
Cadastre , m. Schatti ngregister , Kadaster , o.; Faire on Lever un —, Een ka-

daster maken.

Cadastrer, V. a. Een kadaster van ... ma-

ken.

Cadavéreux, use, adj. Lijkachtig; Teint —,

Lijkkleur, vr.
Cadavre, m. Lijk, Dood ligchaam, o.
Cadé , m. oude naam van den Genevrier.
*—, in Provence, zie Genevrier onycède.
Cade, m. in het zuiden van Frankrijk, Je.
neverbessenboo m , m. 'p—, Tafel der
nieuwe maten en gewigten, vr.
Cadeau, m. Kunstige trek met de pen,
vr.;
We *—, Geschenk, o., Yereering,
Faire -- de ... , Ten geschenke geven,
Iemand
Verteren ; Donner un -- It q. q. ,
een geschenk geven ; fam. Se faire un
grand — de q. ch. , Zich veel genoegen
'pan iets beloven.
Cadedis , interj. Siapperment.
Cadelari , m. geslacht van planten , o.
Cadelle , f. zekere korenworm.
Cadelpachi , na. zekere plant.
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Cadenaco , m. zekere plant.
Cadenas,In., Hangslot, Slot , o.Kof-

Cadogan, m. Korte en dikke haarvlecht,
vr., Valsche staart, m.

fertje, waarin men den lepel, de vork,
en het mes, enz. aan eersen koning of
paus voorlegt, o•
Cadenasser, V. a. Met een hangslot sluiten.
Cadence , f. in de letterk. , Maat , vr.
(Numerus,) Welluidende gang, m. * --,
in de toonk., Stemvalling , Cadans , vr.;
ook: Tremblering, vr. zie Tremblement. * —, in de dansk. , Maat , vr.
*--, in de rijsch., Gelijkmatige gang,
m. , Kunstmatige beweging , vr.
Cadencer, V. a. in de letterk., .tlangenaain

voor het gehoor maken , Maat in ...
brengen. * —. in de dansk. , als : — .ses
pas , Zijne passen naar de maat rigten , In de maat blijven.

Cadène , f. scheepsw. , als : — cie hauban ,

Putting, vr. *—, Slavenketen (op ga
vr.
-leijn),
Cadenette, f. Vlechting der achterste havan
achteHaarvlecht
:
ook
vr.
;
ren ,
ren, welke neerhangt of op het hoofd
bevestigd wordt, vr.
Cadet, m. jongere broeder , (van alle

broeders, uitgezonderd de oudste ,) m.
*—, jongste broeder, m, *—, Die
jonger is, dan een ander, als: Vous
êtes mon —, Gij zijt jonger dan ik;
Je suis votre — a l'académie , Ik ben een

jonger lid van de akademie dan gij.
* —, voorheen, jong edelman, die als
soldaat diende , Cadet , m. * — , tte ,
adj. Jonger ; Mon frère —, Mijn jonger
(jongste) broeder ; Fille cadette, Jongere (jongste) dochter, vr.; La branche cadette d'une maison , De jongere
(jongste) tak van een geslacht, m.
Cadette, f. jongere zuster , (van alle zusters , uitgezonderd de oudste,) vr. °—,
jongste zuster, vr. * —, Vierkant ge
vloersteen , m. * -- , zekere-houiven
kleine biljardstok.
Cadecter, V. a. Met vierkant gehouwene
vloersteenen beleggen.
Cadi , m. (Turksch) regeer, Cadi, m.
Cadie , f. zeker heester.
Cadière, f. out., zekere munt.
Cadilesker, m. bij de Turksche legers, Op-

perregter, m.

Cadis , m. zekere ligte wollen stof, Cad i s, o.
Cadisé, m.

soort van gekeperde droget.
Cadice , f. Opgedolven rugbeentje van de

Encrine, 0.
Ca^Irnie, f. zeker halfmetaal , Cadmia,
vr. ( ook : — des fourneaux , ter onder
Cadmie fossile, zie-scheidngva:
^ieere calaminaire).

Cadole , f. Klink (eener deur), vr.
Cadran, m. Uurwijzer met eenen stijl,
welke door middel van de schaduw den
tijd aanwijst, als: -- solaire, • Zonne•
wijzer, m.; — lunaire, Maanwijzer,
ris. ; — aux étoiles , Sterrewijzer , Nacht.
wijzer , m. * — , aan een uurwerk,
Wijzerplaat,
zerplaat, Plaat, vr. *— , bij dia
Schroefstok , m. zie Cadrant.-mantslijp.,
* —, bij orgelm., zekere bordpapieren
'p—, zekere
ring. *— , zie Cadranure.
Bengaalsche merel. * ---, geslacht van
schaaldieren.
Cadrané , ée , adj. van boomen , Waarin"
de kanker is.
Cadranerie, f. scheepsw. , Winkel, waar
men kompassen, enz. verkoopt , m.
Cadrant, m. bij diamantslijp., Schroefstok, m.
Cadranure, f. aan boorhen, Kanker, m.
Cadrature , f. aan een uurwerk , Verzameling der stukken , welke de wijzers en
het slagwerk leen loepen, vr.
Cadraturier, m. Hij, die cadratures maakt.
Cadre, m. aan eene schilderij , enz. Lijst,
vr. ; fig. Plan , Ontwerp , o. , Schets , vr.
Cadrer, v. n. Overeen komen (met, avee),
voegen of passen (bij , avec).
Caduc , uque , adj. Vervallen , Verzwakt,
Oud en afgeleefd, Bouwvallig. *-- f
van gebouwen , Bouwvallig ; Une maison caduque, Een bouwvallig of ver -

vallen huis. *—, als: IVlal —, Vallende ziekte , vr. ; Tomber du mal —,
De vallende ziekte krijgen. " — , bij
regtsgel. , Te niet gegaan, Vervallen;
Legs —, Succession caduque, Vervallene
erfgif:, (dewijl de erflater dengenen
overleeft, aan -ruien de erfenis gemaakt
was,) yr. *—, in volksvergaderingen,
als: Voix caduque, Krachtelooze stem,
Stem, welke niet gerekend wordt, vr.
*_, in de plantk. , Vroeger dan de overige planten stervende.
Caducéateur, m. in de Rom. gesch., Vredeheraut , Vredesgezant , m.
Caducée, m. Slangenstaf (van Mercurius), an. *—, Staf der vredesgezanten,
m.; fig. Porter Je —, Vrede brengen.
Caducité, f. Zwakheid , (inzond. door ouderdom ,) vr. * — , Bouwvalligheid ,
vr. * — , bij regtsgel. , als : La — d'uu
legs , Vervallen eener erfenis , o.
Caecalyrhe, m geslacht van mossen.
Caelachne , m. geslacht van planten,
Caesie , f. geslacht van planten.
Caesio , m. geslacise vast visschep.
Caesiornore, m. geslacht van z'isschen met

-

line vin.
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Caesulie , f. zekere plant.
Cafard, de, adj. Huichelachtig , Schijn.
heilig, Fijn, Geveinsd.—, als: Damas —, Ualfzijden damast, o. *—, m.
Huichelaar, Schijnheilige, m. *--,
als: — de village, zekere grove stof
half van wol , half van linnen.
Cafardage, m. w. gebr., Huichelarij, Schijnheiligheid , vr.
Cafarde, f. Huichelaarster, Schijnheilige, vr.
Cafarder, V. n. W. gebr., Den vrome uit*
hangen , Huichelen.
Cafarderie, f. Huichelarij, Geveinsde godsvrucht, vr.
Cafardise , f. w. gebr., zie Cafarderie.
Café , m. Koffij, vr. , Koff j bo onen , yr. nary.;
— mariné, Koffij, waar het zeewater is
door gegaan, vr.; — fransais, Fransche
koffif , ( d. i. alles, stat men ter plaats.
,vervanging der koffif gebruikte ,) vr.;
Une balie de —, Eene baal kofij; Faire
rótir on Bráler du —, , Koffij branden;
IVloudre du —, Koffij of Koffijboonen
»alen. * — , drank , wel ken men uit
gemalene koffij bereidt, Koffif, vr.;

Faire du —, (Préparer une infusion de —
Koffij zetten ; Prendre du
en poudre
—, Kopij drinken ; — à Peau , Zwarte
koffij (d. i. zonder melk of room), vr.;
— à la crême, au lait , Koffij met room,
met melk, vr. ; — sans ébullition, Koffaj, die niet doorgekookt heeft, vr. *—,
Kofijhuis , o.
Café-au-lait, m. zekere schelp.
Caféier , m. Koffijplanter , Eigenaar ee•
ner ko ijplantaadje, m.
Caféière , f. Kojijplantster , Eigenares
eener kof jplantaadje, vr.
,)

f

Cafeirie , m. zie Cafeyère.
Cafémarron, m. Vrucht der Caertnére.
Cafetan, m. eergewaad der Turken , Caftan , m.

Cafetier, m. Kojfiijschenker, Kofijhuishouder, m. ; zie Limonadier.
Cafetière , f. KoJfijkan , vr. , Ko/li/pot,
Kojjketel, m. •—, Kofijketel, Wa.
terketel , m.
Cafeyère, f. Koi%ijplantaadje , vr.
Caffas, m. zekere stof om in te pakken.
Caffe, f. bont lijnvaat van Benbale.
Caflila, f. bij de Negers , Karavaan van
slaven, vr.

Caffre , m. Afri kaansche gierarend, na.

Cafier,, m. Koflijboom, m.
Cafle , zie Caflla.
Cagarol, in. zekere schelp.
Cage, f. TZogelkooi , Kooi , Kevie, Vogel.
kouw , Kouw , vr. ; Wlettre en —, In.
de kooi doen; fig. fam. Mestre q. q, en

--, Iemand gevangen zetten; 11 eat
en --, Hij zit in de kooi (d. I. opgesloten).: *—, naam van onderscheidene
dingen , welke eenige gelijkheid met
Bene kooi hebben , Kas , Kast , vr, ; La.

— d'une grande horloge, De kas van een
groot uurwerk; — de cloches, Klokkenhuis, o. ; — dune znontre, Kas, waar-

in de raderen van een horlogie besloten lijn, vr.; — à mottes, Draagkas
zoor runturf, vr. ; verder . De vier
muren in een gebouw, waarin de trap
besloten is, m. meerv. *.— , Kap van
Benen windmolen , (d. i. het draaijende
gedeelte eener standermolen ,) vr. * —,
scheepsw. , Mars , vr. * — , T"li egenkas, vr. *—, Glazen stolp , vr. *—,

Stelpnet , o.; Pêcher It la —, Met het
stelpnet visschen. s.., Hordetje (voor
een venster) , o. * —, in de nat. hist

zekere gans.
Cagée , f. Kooi vol, vr.

,

Vogels in eene

kooi, m. meerv. ; Vendre la cage et la

—, De kooi met de vogels verkoopes.
Cagier, an. Plogelverkooper (langs de hui zen), M.
Cagliarése, m. zekere kopermunt op Sar.
dinil.
Cagnard, m. Oven, waarop men het ge.
smoltene was plaatst, m. *—, scheepsw.,
Presenning in het want , om achter te
schuilen, vr.

Cagnard, de , adj. fam. Losbandig , Traag,

Lui. * —, m. Luiaard, Leeglooper,
Doenniet , Dagdief, na.
Cagnarde , f. fam. Leegloopster , vr.
Cagnarder, v. U. fam. Leêg loopen, Straatslijpen , Luijeren, Dagdieven.
Cagnardeux, use , adj. zie Cagneux.
Cagnardise , f. fam. Luiheid , Tladzigheid ,

Dagdieverij , vr.

Cagneux , use , adj. Wiens knián naar
binnen staan.

Cagnot, m. naam van twee zeedieren s
Squale glauque et Squale milandre.
Cagot, te, adj. Schijnheilig. *—, m.
Schijnheilige,

m.

Cagote, f. Schijnheilige, vr.
Cagoterie, f. Schijnheiligheid, vr.
Cagotisme, m. Schijnheiligheid , vr.

Cagouille , f. Krul (d. I. knop) van het
galjoen op een schip , vr.
Cague, f. zeker vaartuig, Kaag, vr•
Caguesangue , zie Caquesangue.
Cagui, m. zekere Braziliaansche aap.
Cahier , m. Schrijf boekje, Geschreven
boekje, _Boekje, Cahier, o. *—, Klein
geschrift, o. *—, in de oude regtsge.
leerdh., Voorstellen (van de geestelijk
provinciale staten) aan-heidofvan
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don koning , o. meerv. *-, bij aanne•
mingen , enz. , als : -- des charges , Condi tiën , Voorwaarden (volgens welke de
aanneming geschiedt), vr. meerv. *-,
bij boekbind. , Gevouwen vel , o., Katern , vr.
Cahin• eaha , adv. fam. Bij horten en stoo.
ten, Ongeregeld ; Sa santé va - , Zijne
gezondheid is zoo zoo, Hij is nu eens
ziek, dan gezond.
Cahis , m. zekere Spaansche korenmaat.
Cahoane, f. soort van zeeschildpad.
Cahos, zie Chaos.
Cahosset , m. bij vissch. , zie Closet.
Cahot, m. Schok of Stoot van eenen wa•
gen, m. * -, hetgene op eenen weg
zoodanige schokken veroorzaakt, On.
effenheid, vr., Buit, m., Hoogte of
laagte , vr. , Knipslag , m. , Gat , o.;
van hier: Oneffen weg, Hobbelige weg,
sn. ; fig. Wederwaardigheid, vr., Te.
genspoed, m., Onverwachte verhinde
ring, vr.
Cahotage , m. Stooten of Schokken (van
een rijtuig), o.
Cahoter, V. a. Stooten of Schokken (in
-

een rijtuig).
Cahouane, zie Cahoane.
Cahuotier, m. bij vissch., zie Verveux.
Cahutte , f. Hut , vr. , Hutje , ,armoedig
huisje , 0.
Cahys, zie Cahis.
Caïca , m, zekere papegaai van Guiana.
Caiche, f. zie Ketch.
Caïda, m. naam van verscheidene soon.
ten van Bagaois.
Caïe, f. Sloep eener galei , vr. * -.-,
Sloep der zeeroovers op deZtivarte zeevr.
Caieput , m. Cajaputolie , vr.
Caïeu, m. Nevenbol (aan den moederbol
der bolgewassen), m.
Caille, m. Kwartel, Kwakkel, Wachtel,
m.; -- des cailles, Wacthelkoning, m.,
zie Roi des-cailles et Rále.
Caillé, m. Geronnen melk, Dikke melk, vr.
Caillebotin , zie Calebotin.
Caillebotis , m. soort van rooster op het
verdek der schepen.
Caillebotte , f. Stuk , o. of Klonter geronnen melk , m.
Caillebotté , ée , adj. van melk, Geronnen , Dik , Dik geworden.
Caille -laic , m. zeker kruid , hetwelk de
melk doet stremmen.
Caillement, m. Stremming, Stolling, vr.
Cailler, V. a. Doen stremmen of stollen.
* — (se) , v. pr. Stremmen , Dik wor.
den , Stollen.

Cailletage , in. fam. Zotte klap , m.
Cailleteau , m. Jonge wachtel, m.

Cailleter,

V.
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n fam. Babbelen , Snappen s

Snateren.
Cailletot, in. Jonge pleuronecte turbot, m.
Caillette , f. van herkaauwende dieren,
Vierde maag , vr. * - , fam. Babbelaarster, Praatster, vr. *--, yan
mannen , Babbelaar, Snapper, m.
Cailleu• tassart , zie Clupanodon.

Cailli, m. in sommige .streken , zie Cres•
son de fontaine.
Caillot, m. Klonter geronnen bloed, m.
Caillotis, m. zie Soude en pierre.
Caillot-rosat, m. zekere steenachtige peer
met eenen rozengeur , Rozenpeer , vr.
Caillou , m. Kei , Keisteen , m. * —, zeker werktuig van de geelkoperwerkers ,
waarmede zij de asch uit den smelt.
kroes halen.
Cailloutage , m. Kei werk , o. ; Chemin de -,
Keisteenweg , m.
Caïmacan , m. Luitenant van den Groot.
vizier, m.
Caïmacani, m. zeker fijn lijnwaar.
Caimand , m. veroud. , Bedelaar , m.
Caimande , f. veroud. , Bedelares , yr.
Caimander,, v. n. veroud., Bedelen. *-,»
pop. , Schooi jen , Bedelen. * - , v. a.

4f bedelen.
Caimandeur, m., Caimandeuse, f. veroud.,
nog gebr. , onder de geringe klasse,
Degene , welke op Bene lage wijze om
iets bedelt, Bedelaar , no., Bedela.
res , vr.

Caimiri, zie Saïniiri.
Caïrnites , m. pl. zekere Gnosti kers.
Caïmitier , m. geslacht van planten.
Caïpa-schora , m. soort van kalebas.
Caïpon, m. groote boom vp St. Domingo.
Caire , f. .Buitenschors van de cocosnoot, vr.
Caine, f. Kist, vr.; Une - de sucre,
Bene kist suiker; - emballée, Inge..
pakte kist met koopmanschappen , vr.
*_, Kist, Geldkist , Kas, Geldkas.,
yr. ; van hier : Livre de - , Kasboek,
o. * -, Geld van eenen koopman , o.,
Kas, yr.; van hier: - militaire, Krijgskas , vr. * - , bij tuinl. , zekere kas of
bak voor planten of bloemen , Bak,
Broeibak, m. * --, Trein, Trommel,
yr. ; f;actre la -, De trommel roeren.
* -, Kas, Door, vr. , Koker , m. * -,
in de ontieedk., als : - du tambour,
Trommelholte , vr.
Caissetin , m. Rozijnenkistje, o. * —,
Kasje der gouddraadtrekkers, enz., c.
C:lssier , m. Kassier, Kashouder, m.
Caisson, m. Legerkist, vr., Legerwagen,
Kruidwagen , us. * -, op schepen,
Scheepskist , vr. * -, als : - de born.
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bes , Onderaardsche - bomkist , om den
vijand in de lucht te doen springen, vr.
Cajan , m. geslacht van planten.
Cajan-scaraboïde, m. soort van Dolic.
Cajatia , m. soort van plant.
Cajeput , zie Caieput.
Cajoler, v. a. l7leijen , Liefkozen , Flik f ooij en. * — , scheepsw. , als : — le vals.
seau , Met den stroom tegen den wind
in varen.
Cajolerie, f. I/leijerij, Liefkozing, Flik.
f ooijerij, vr.
Cajoleur, m. T'leijer , m.
Cajoleuse , f. Pleister, vr.
Cajot, m. Hulp, waarin men de levers
van den labberdaan werpt, omn er de
folie uit te trekken, vr.
Cajotte, zie Cachotte.
Caju-haraédan, m. zekere boom.
Caju- fanga, m. boom op de Molukken.
Caju-hollanda, m. soort van laurier.
Caju-itam, m. boom met zwart hout van
.dmboina.
Caju-japan , m. soort van het geslacht

Poiucillade.
Caju-Tapia, m. boom van dmboina.
Caja•lobé, m. boom van dmboina, van

welks hout men fakkels maakt.
Caju.méra, m. naam van drie boomen met

rood hout.
Caju•palaca, m. boom van dmboina.
Caju•radia , m. naam van verscheidene
boomen met zeer ligt hout, van dm.
boina.
Cajute , f. Kajuit, Kooi, vr. zie ook Cabane.
Cajrt-tola, m. zekere heester op Java.
Caju.ular, m. soort van Javaansche Vo.
mique.
Cakile , m. geslacht van plansten.
Cal, m. Eelt, o. * --, bij woudheel., zie
Callosité. * --, aan een gebroken been,
zie Calus.
Calaba , ism. geslacht van planten.
Calabure, m. geslacht van planten.
Calac , m. geslacht van planten.
Caladaris, m. zwart en rood gestreept In-

disch katoen.

Calade, f. belling , waarvan men een

paard doet afgaan , om het te dresse.
ren , vr.
Caladénie , f. geslacht van planten.
Caladion , m. geslacht van planten.
Calaf, m. zekere heester.
Calaguala, m. wortel eener Peruviaan.
sche plant, welken men in Spanfe in
de geneesk. gebruikt.
Calais , m. Blikken plaat , waarmede het
opwerk van een tapijt wordt vastgehouden , vr.

Calaison , F. Diepte van een schip van

het eerste verdek tot aan het ruim, vr.
Calalou , m. zekere dagelijksche spijs in
4merika en de coloniën , zijnde een
afkooksel van onderscheidene vruchten
en planten, met peper, enz.
Calalti, m. zekere vogel vun 4mboina.
Calari ac, m. op Madagascar, zie Dolic er
Haricot.
Calarnagroste , m. geslacht van planten.
Calamansay, m. zekere groote boom op de

Philippijnen.
Caiamaria, m. zie Isoette des marais.
Calambac , m. soort van Agalloche.
Calambour , m. zeker ,velri ekend hout,

dat veel naar de Agalloche gelijkt.

Calament, m. Wilde polei , vr. , Katte -

kruid, o.
Calaminaire , adj. als : Pierre --, Kala.
mijnsteen , m., zie Caiainine.
Calamine, f. Kalamijnsteen, m. •—, ge.

slacht van planten.

Calamistrer, V. a. fam. Met zorg krullen;
Se faire —, liet zorg zijn haar laten

krullen.

Calamice, f. Kalam3jnsteen, we , zie Ca.
lamine. * — , naam senor pad.

Calamité, f. eigenlijk, T7erwoesting der
veldvruchten door hagel, storm, enz.,
yr. * — , in verdere beteek. , Ramp,
vr., Ongeluk, o. , Ellende, Landplaag,
vr. * — , Ongeluk, o. , Nood, Ramp.

spoed, M.
Calamiteux, use , adj. Rampspoedig, El.

lendig, Ongelukkig, Rampvol.
Calanaus, m. naam van verscheidene soorten van Indische welriekende planten;
van hier : — aromatique, Welriekende
calamue , m.
Calamus-scriptorius , m. aan de hersenen
Schrijfpen , vr.
Calamus -venus , m. Echte calamus, (zeker
Indisch riet ,) m.
Calandre , f. Kalander , Kalandermolen ,
na., Glansmachine, vr., Mangel, m.
* — , soort van leeuwerik. * — , Kalander, Klander, Korenworm , ns.
Calandrer, V. a. Kalanderen, Glanzen.
* _ , Mangelen.
Calandrette, f. kleine wijngaardlijster.
CaIandreur, m. Degene, die kalandert,
glanst.

Calandrine, f. Glanssteen, We
Calandrone, f. Itali aansehe schalmei.
Calangue, f. Kleine verborgene baai , vr.
Calao , m. geslacht van vogelen.
Calapite , f. zekere steenachtige zelfstan.

digheid in de cocosnoten i -welke ais amu.
let gedragen wordt.
Calasie , zie Cbalasie.

CALE

CALA
Calastique, zie Chalastique,
Calathide , f. Plant met zamengestelde
bloemen , vr.
Calathisme, Calatisme, m. soort van dans
bij de ouden.

Calatrava, m., als: L'ordre de —, De Calatravaorde (in Spanje) , vr.
Calawée , m. op Sumatra zekere boom,
van welks schors men een weefsel maakt.
Calaycagay, m. zie Sainfoin da Gauge.
Calbas, zie Calebas.
Calboa, m. zekere plant.
Calcaire, adj. Kalkaardig. *—, m. Kalkaardige zelfstandigheid , vr.
Calcalantile , f. zekere spet koper gemengde
steen.
Calcarnar, m. zekere Braziliaansche vogel.
Calcanéo-sous•phalangien , adj. m. , als :
Muscle —, ou : * — , m. ditrekkende
spier van den groeten en van den klei.
non teen, vr.
Calcanéo.sous-phalanginien, adj. M. als:
Muscle — ,ote: *—, m. Korte buigspier
der teenen , vr.
Calcanéo-sus phalangettien, adj. als: Mus.
cie — , on : * —, m. Korte uit^pannende spier der teenen , vr.
§ Calcaneum , m. Kleinste en grootste been•
tje van den voetiwortel , ( Tarsus ,) m.
Calcanthe , m. Bloem van koper, vr. ,
Blaauw vitriool, 0.
Calcar , m. zie Calcaneum.
Calcas, na. zekere boom.
Calcarifère , adj. Kalkaarde bevattende.
Calcédoine, f. Chalcedoonsteen, m., Lhitte agaat, m. en o.
Calcédoineux, use , adj. van edelgesteenten, Met witte vlekken.
Calcéolaire , f. geslacht van planten.
Calcéole, f. zekere schelp.
Calcet, m. Houtwerk op den mast eener
galei, waaraan do katrollen worden
bevestigd, o.
Calchis, m. zekere vogel.
Calcilithes , f. pl. Steenen , welke kalk bevatten , m. meerv.
Calcin , m. Stukjes glas , enz. door vuur
en koud water tot kleine deeltjes ge•
maakt, o. meer'.
Calcination , f. T7erkalki ng , vr.
Calciner, V. a. Verkalken , Calcineren.
Calcite , zie Chalcite.
Calcitrapa , m. zekere plant.
Calcographe , zie Chalcographe.
Calcoïdien , adj m. veroud. zie Cunéiforme.
Calcul , ni. Rekenen , o. , Rekening , Be.
rekening , vr. ; Faute de — , Reken fout, vr. ; Sauf erreur de — , (bij afreleningen), Behoudens abuis; — différentiel , Differentiaalrekening , vr. ; --•
,
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intégral, Integraalrekening , vr. ; fig.
Berekening , vr. ; Se trompet dans
son —, Zich misrekenen. * —, Graveel, o. , Steen, m. zie Pierre.
Calculable, adj. Berekenbaar.
Calculateur , m. Rekenaar , m.
Calculer, V. a. Rekenen, Berekenen, Uit•
rekenen; fig. Berekenen.
Calculeux , use , adj. Graveelig , Die het
graveel heeft. * , m. Iemand , die
het graveel of den steen heeft.
Calculifrage, adj. Het graveel verdrij-

vend.
Caldéron , m. zeker zeedier.
Cale, f. Spaantje of Houtje, dat men onder iets steekt, om het gelijk te doen
staan , o.; Cette table baisse de ce cóté,
it faut y wettre une — , Deze tafel staat
scheef, men moet er iets onder leggen;
Mettre one pierre sur —, Lenen steen
waterpas leggen (op vi sr spaantjes,
enz). * --, scheepsw. , helling aan een e werf, om de schepen , - die herstel
hebben , op te trekken ,y r.-lingod
* —, Brug , welke een eind wegs de haven in loopt, tot het in- en uitladen
der goederen, enz., vr. *—, ou: Fond
de — , Ruin (in een schip) , o. *--,
zekere scheepsstraf, Kielhaling , vr.;
Donner Ia — à q. q. , Iemand kielhaJen ; La — sèche , heeft plaats, wanneer
de matroos opgeheschen wordt , zonder
hem in het water te laten vallen. *—,
Lood aan het snoer van eenen hengel,
0. * --, Sluiphaven , vr.

Caléa, in. geslacht van planten.
Caléar_e , m. geslacht van planten.
Calebas, M. scheepsvv., J.Veêrlialer, no.,
Raketalie , vr.
Calebasse , f. Kalebasflesch , Kalebas , vr..
Calebassier, m. Kalebasboom , ns.
Calebocin , m. Korfje , waarin de schoen.
makers hun garen en elzen leggen , o.
Calèche , f. Ka les , vr. * —, voorheen,
soort van zomerhoed met balein.
Calegon, m. van eenen man , Onderbroek,
vr. ; Se mestre en — , De onderbroek
aantrekken. * -- , van eene vrouw,
Broek , vr.; Etre en —, In de broek
staan ; Porter des calecons , Eens broek
dragen.
Caleconnier , m. Onderbroekmaker , m.
Calecon-rouge, te. op St. Domingo , zie
Couroucou it vestre rouge.
Calectasie , f. zekere plant , geslacht van.
biezen.
Cal.éfaction , f. Verwarming , Heetma•
king , vr.
Cale-hauban, m. Marstouw , o.

Calemar, zie Calmar.
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Calembour, m. zekere woordspeling, Ca.
lembour , vr.
Calembredaine, f. fam. Kale ui tvlugt ,
Looze vinding, vr.

Calfatage, m. Werk , dat i n de scheurces
van een schip gestopt is , o.

Calement , zie Calament.
Calen, m. zeker stuk voor op eene vis -

scherssclzuit.

Calencar, m. geschilderd lijnwaat (uit

Indië , enz.)
Calender, m. Calender , (d. i. zekere
Turksche monnik ,) m.
Calender•herren , m. pl- weleer, i n Dui tsch•
land , Kalenderheeren , m. meere.
Calendes , F. pl. bij de Rom.., Eerste dag
der maand, o., Les — de mai, De eerste mei ; Le second des — de mai , De
dertigste april ; Le troisième des — de
mal , De negen en twintigste april;
enz. , tot den iaden , op welken de Ides
begonnen, welke men insgelijks achterwaarts telde tot den vijfden , die het
begin der loones zvas ; van hier: spr. w.,
Renvoyer q. q. acx — grecques, Iemand
eenen tijd aanwijzen, die niet komen
zal , (dewijl de Calenden bij de Grieken niet gebruikt werden); Je le feral
aux -- grecques, Ik zal het te St. Jut7)mis doen. * — , als : Frères des —, zie
Calender•herren.
Calendrier, m. Maandwijzer, dlmanak,
Kalender, Tijdwijzer, m., Tijdrekening, vr.; — perpétuel, Eeuwigdurende almanak , m• ; — de Flore , Tafel
van den bloeitijd der planten, vr.
Calendule , f. zekere bloem , zie Souci.
Calenturas, m. Bitterhout der Philippij.
nes , o.
Calenture , f. soort van ijlhoofdigheid onder de zeelieden in de heete luchtstreek.
Calepin, m. Woordenboek, o., Verzame.
ling van aanteekeningen , enz., vr.
Calepine , f. geslacht van planten.
Caler , v. a. scheepsw. , als : — les voiles ,
zie Amener. * --, in de bouwk. , als:
— une pierre , Eenen steen niet een
spaantje ondersteunen, om aan de voeg
de vereischte ruimte te geven ; — les
tuyaux, De pijpen ondersteunen ; — an
quart de cercie , (in de sterrek.) Den
quadrant stellen of rigten; — one ta.
ble, etc. , Eene tafel vastzetten , door
een spaantje of iets dergelijks er onder
te plaatsen.

Caleye, f. geslacht van planten.
;Calézan , mm zekere boom.
Calfas , zie Calfateur.
Calfat, m. Breeuwen , Kalefateren , o.
Breeuwing , vr. , Werk , waar.
mede men kalefatert , o. * --, zie
Calfateur.

Calfater ,

V.

Kalfaten.

a. Breeuwen , Kalefateren,

Calfateur, m. Breeuwer , m.
Calfatin, m. Kalefaatjongen, Breeuwjon•
gen, m.
Calfeutrage, m. Breeuwing,Kalfating,vr.

Calfeutrer , zie Calfater.
Calhauban , zie Cale -hauban.
Cali-apocaro, m. naam van twee Indische
boonsen.
Calibé , zie Cassican. * —, ée, adj. Waar•
in staal is; Eau calibée, Staalwater, o.
Calibre, m. Wijdte van den mond eens
sc`iietgeweers, vr., Kaliber, o. * =,
Grootte van den kogel, vr. , Kaliber,
o. ; Etre de , De vereischte grootte
hebben. * —, van pijpen , Middellijn ,
vr.; van hier: Wijdte van de vaten
in het menschelijke ligchaam, vr. *—,
in de werktuigelijke kunsten , Middel.
lijn (van een ligchaam), yr.; Ces co.
lonnes sont de méme —, Deze zuilen
hebben eerre gelijke dikte. *,Werk..
ruig om de middellijn of de dikte te
bepalen, o. * --, bij metsel., ,4ƒbeelding, Schets, vr., Plan', o. * --, bij
smeden , Model , o. , Mal , vr. * --,
.e fbeelding van de grootte der raderen
voor een uurwerk, vr. ° --, scheepsw.,
Model , o., Mal, vr. —, bij ver.
scheidene werklieden , Maat , vr. , Mo-

del , o.

Calibrer, V. a. De wijdte of dikte meten.
Cali-calic , m. zie Petite pie.grièche de
Madagascar.
Calice , m. bij de mis, enz. , Kelk , m. ; fig.
Boire on Avaler ie --, Den kelk des
lijdens drinken. —, aan bloemen,
Kelk, m. ; — monophylle , diphylle ,
triphylle , polyphil-le, Eenbladige , Tweebladige , Driebladige , L'eelbladige
kelk, m. * ---, in de ontleedk. , zie Entonnoir.
Calicé , ée , adj. in de plantk. , Iwan eenen

kelk omgeven.
Calicère , f. overblijvende plant in Chili.

Caliehiron, us. naam van den Solandre en
Indigo ordinaire.
Calicinal , le , adj. in de plantk. , Tot den
kelk behoorende; Spine calicinale, Doorn,
welke uit den kelk komt, as.
Calicion , m. geslacht van planten.
Calicot, m. zekere''stof, Calicot , o.
Calicule, m. in de plantk., Kleine kelk,.

Dubbele kelk

, m.

Caliculé , ée , adj. Net kleine kelkjes.
Caliducs , m. pl. bij de ouden , Warmte.

leiders (langs de muren) , w e meerv.

CAL!

CALM

Caliette , f. Gele paddestoel aan den voet
van den jeneverbessenboom, m.
Califat , m. Califaat , o. , Waardigheid
van calif, vr.
Calife , m. opvolger van Mahomed , Calif, m.
Califourchon, m. fam. enkel in : A —,
Schrijelings.
Calige, m, geslacht van schaaldieren.
Caliges , f. pl. soort van broek der Ro•
meinsche soldaten , Caligae , vr. meerv.
Caligineux, use, adj. w. gebr., Donker,
Duister, Somber.
Caligni, m. zeker boompje.
§ Caligo, m. Donkerheid des gezigts , vr.
Calimande, f. zekere visch.
Calimbé, m. Gordel, (welke de eenige
kleeding der negers van Guiana uit-

Pennekenst, vr. •—, Kennis der oude
handsciori ften , vr.
Callimorpbe, m. geslacht van insecten.
Calliwus, m. bij de ouden, Kern van den

maakt ,) m.

Galin , m. fam. Leeglooper , m.
Calin, m. Theelood, o.
-Calinée, f. geslacht van planten.
Caliner (se), v. pr. fam. Leig loopen , Zijn

gemak nemen.

Caliorne , f. scheepsw. , /ijn, vr.
Caliptique, adj. als: Periode —, Tijdkring
van 76 jaren , om de misrekening van
den maankring te herstellen , m.
Calisperme, m. zeker boompje.
Calissoire, ff. soort van pan om stoffen te

glanzen.

Calixhyméne, f. geslacht van planten.
Calla, m. zie Brou de noix.
Calladion , zie Caladion.
Calladoé , f. geslacht van planten.
Callaeas, m. zie Glaucope.
Callaïs , m. bij Plinius , zekere steen.
Callalluh , m. soort van eetbare amarant.
Callapatis, m. soort van Indisch katoen.
Calle , f. Steun , Stut, .Talk (onder iets)
m. °—, geslacht van planten.
Callée, f. in : Cuir de —, Barbarijsche
huid van de eerste kwaliteit, vr.
Callesis, m. plant der ' ouden , misschien
Verveine.
Calleux , use , adj. hereelt , Eeltig , Pr.
hard.
Calli , m. naam dier planten , welke zeer
melkachtig sap bevatten.
Callianire, in. geslacht van visschen.
Calliblépharon , m. Middel ter verfraai.
jing der oogleden, o.
Callicarpa, m. geslacht van planten.
Callicère, m. twee geslachten van insecten.
Callichte , Callicte, in. zekere visch.
Callidie, m. geslacht van insecten.
Calligan , m. soort van Indisch katoen.
Calligon s m. geslacht vat; planten.
Calligraphe r m. bij de ouden, .4fschrijver,m.
Calligraphie , f. eigent. , Schrijfkunst,
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arendsteen, vr.
Callinique, f. bij de ouden, zekere dans
fluit speelde.
-wijze,dmnop
Calliomore , m. soort van visch.
Calliongis, an. Zeesoldaat in Turkije , m.
Callionyme , m. zie Uranoscope rat.
Calliope, f. de Muse van de welsprekendheid en het heldendicht.
Callipédie , f. Kunst- om schoone kinderen

voort te brengen, vr.
Calliptére, f. geslacht van varenkruiden.
Callipyge ,.adj. bijnaam van Venus, Met
schoone dijen.
Callique , m. soort van Clupée de la Médi.
terranée.
Callirhoé, m. geslacht van Zoophytes.
*_, geslacht van schelpen.
Callirion , ni. Lelie vr.
Callise , f. zekere diefplant.
Callistachis , m, geslacht van planten.
Calliste , f. zekere plant.
Callistes , Callisthes , f. pl. Feesten ter eerti
van Venus op Lesbos , waarbij zich de
vrouwen den prijs der schoonheid betwistten , o. meere.
Callitric , m. geslacht van planten.
Callitrice, Callitriche, m, zekere groene
aap. * — ,geslacht van wormen.
Callixène , f. geslacht van planten.
Callosité, f. Perharding van oude wonden
yr. '°-', Harde knobbel, us., Eelt•
achtig uitwas , o. * ., in de plantk.,
Knobbel, m.
Calmande, m. zekere stof, Kalmink, o.
Calmant , te, adj. Pijnstillend. `— s m.
Pijnstillend middel, o.
Calnsar, m. Inktkoker met eene spons , m.
* —., zie Cornet a lampe. * — , zekere
visch , zie Cornet.
Calme, adj. van de zee , Stil, Kalm. * -- ,
van water, Stil. * —, van de lucht,
Stil, Kalm. * — , van een gezelschap „
van een volk, Stil, Bedaard. *—,van
eenen zieke, Stil, Rustig, Bedaard,,
fig. van de ziel, Stil, Kalm, Rustig,
Bedaard , Bezadigd.
Calm e , m. Stilte , Kalmte , yr. , Stil
weêr, o.; fig. Rust, vr.
Calmelée , zie Camelée.
Calmer, V. a. Bedaren, Stillen, Gerust
stellen, Tot rust brengen ; fig. Bedaren, Stillen, Bevredigen. * — (se),
V. pr. Bedaren, Stil worden; fig. Be.
daren, Stil worden. * —, v. n. met den
onbep. 3. pers. , als : I1 commence A —,
De zee begint stil te tinorden.
,

CALM

CALM

Calmi, m. zekere geschilderde stof.
Calmouck, m. zekere grove kleedingstof,,

veg., Plaatje, waaraan de knop van
een degengevest wordt gezet, o. * — , bij
Loodgier. , Oude hoed, waarin zij de
stukjes lood werpen, m. *—, bij knoopenm., Plaat over eengin knoop , vr.
* _ , bij horlogiemak. , Kap , vr. of Deksel over het werk , o., Kalot , vr.
Calottier , m. Kalottenmaker , m.
Calou, m. zekere drank uit kokosboomen.
Caloubouli, m. soort van Banistère.
Caloyer, m. zekere Grieksche monnik,
Volgeling van Basil/us, m.
..
Caloyère , f. zekere Grieksche non.
Calp , m. zekere zwarte zandsteen biƒ
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Calmouc , o.

Calobate, m. geslacht van insecten.
Calobre , m. veroud., Lang kleed zonder

mouwen, o.

Calochile , m. geslacht van planten.
Calochorte, m. zeker bolgewas.
Calodendron , m. zekere boom.
Calodion, m. geslacht van planten.
°Calogathe , m. te Athene , .elau zienli j k
burger, m.
'Calogyne , f. zekere plant.
Calombre, m. zie Ménisperme palmé.
.Calomel, Calomélas, m. herzoete kwik,
vr. , Gesublimeerd kwikzilver , o.
Calomérie , f. zekere plant.
Calomniateur, m. Lasteraar, m.
Calomniatrice , f. Lasteraarster , vr.
Calomnie, f. Laster, m., Kwaadsprekendheid, vr. *—, Lastering , vr.
Calomnier , V. a. Lasteren , Ifalschel ij k be.
schuldigen. * --, Laken, Elfkeuren.
Calomnieusement, ads. Lasterlijk, Valsch,
Valschelijk.
Calomnieux, use, adj. Lasterlijk, Yalscn,,
Calonnéa, zie Galarclia.
Calope, m. geslacht van insecten.
Calophylle , zie Calaba.
Calops, m. soort van Labre.
Caloricité , f. Levens^varmte , vr.
Calorifieation, f. Werking der warmte.

stof, vr.
Calorifique, adj. Verwarmend.
Calorimètre , m Warmtemeter , m.
Calorimetrie , f Kunst om den graad van
warmte te bepalen, vr.
Calorinèses , f. pl. Ziekten , welke haren
oorsprong in de levenswarmte hebben,

yr. meerv.

Calorique , m. Warmtestof, vr.
Calosome, m. geslacht van insecten.
Calostemme, f. geslacht van planten.
Calot, m. in: Figure a -, Belagchelijke
gedaante, Figuur in Calot's manier, vr.
Calothamne , m. zeker boompje.
Calothèque, m. geslacht van planten.
Calothyrse , m. soort van planten.
Calotropis , m. geslacht van planten.
Calotte , f. Nuts, Kalot, yr. ,Kalotje, o.;
— a oreilles, Muts, welke de ooren bedekt, vr. * —, bij wondh., Hoofdpleister
(bij kwaad zeer) , vr. * — , als : — du
cr/sne, Hersendeksel , o. ; — aponévro.
tique, zie Aponévrose du muscle occipito•
frontal. * -- , in de bouwk. , zekere ronde
holte in de gedaante eener platte muts,
welke uien maakt , om de hoogte eener
kapel, enz. ton aanzien der breedte versninderd te doen schijnen. *,bij zwaard-

Dublin.

Calpidie, m. zekere boom.
Calpurne, f. geslacht van schelpen.
Ca?que , m. Teekening naar eene spons,vr.
Calquer, V. a. Naar eene spo ns zeekenen.
Calqueron , m. zeker stuk van een zijdeweeftouw.
Calquier, m. zeker Indische stof of satijn.
Calquin, m. zie Harpie.
Calquoir, w. Stomp stiftje om te aeeke•
nen (Calquer), o.
Caltha, m. zekere plant.
Calthoïde, f. zekere bloem.
Calumbé , zie Calombre et Ménisperme.
Calumet, m. bij de Amerikaansche wilden
in Florida, enz. Groote pijp , vr. ; — de
guerre , Oorlogspijp, vr. *—, naam van
onderscheidene gewassen.
Cains, m. Verharding van het vleeseb ,
(bij v. likdoorn, eelt,) vr. *---, in.
zonder/s. bij wondheel. , Eelt om eene
beenbreuk , o. ; fig. Se faire un '--,
Zijn hart verharden , Ongevoelig worden. ° —, in de plantk., zekere hardigheid aan planten , zie Callosité.
Calvaire, m. Schedelplaats, vr., Berg
=

Calvarie , m. * —, Berg Calvarie , m.,

Heuveltje met een kruis, o.
Calvanier, m. in sommige streken , Dag.
looner , m.

Calville , f. Kalvijn , Rammelappel , m.
Calvinisme , m. Leer van Kalvijn, vr.,
Calvinismus, 0.

Calviniste, m. Calvinist , In.
Calvitie , f. Kaalheid , vr.
Calybe , f. zie Cassican.
Calybion, m. zekere vrucht, die naar
een' eikel gelijkt.
Calybite , adj. In eene kluis levende.
Calycant, in. geslacht van planten.
Calyeanthèmes, m. pl. familie van planten.
Calycoptère , m. zeker boompje.
Calydermne , m. geslacht van planten.
Calymène , m. geslacht van dieren.
Calyménie, f. zie Oxybaphe.
Calyplecte, m. zekere boom.

CALS`

CAMI

Calypso, f. geslacht van planten.
Calyptrante , f. geslacht van planten.
Calyptrée , f. geslacht van schelpen. *—,
zie Collie.
Calystége , f. geslacht van planten.
Calytrip'ex, m. geslacht van planten.
Calytrix, m. geslacht van planten.
Camacari , m zekere Brazi li aansche boom.
Camadu, m. brandnetel op Java.
Camagnoc , m. soort van tVtanioc.
Camaïeu, m. Schilderwerk met twee kleu.
ron, o.`—, Gesneden steen, m., Ca•
mee , vr. *—, Steen, waarop iets door
de natuur voorgesteld is , m.
Carnail, m. zeker manteltje, waarvan
sommige geestelijken zich bedienen:
he bedekt het gansche hoofd behalve
het aangezigt en reikt tot de middel.
Camalanga, f. zekere plant op ,Java , van
welker vrucht men heerlijke confituren maakt.
Camaldnies , m. p1. zekere Benedictijnen,
Camaldulensers , m. meerv.
Camara , m. zie Calotte du crftne. * —, geslacht van planten.
Camarade, m. Kameraad, Makker , Maat,
IVledgezel, on.; — d'école, Schoolka
Schoolmakker, Medescholier,-merad,
m.; — de fortune , Lotgenoot , m.; — d'in.
fortune, Drukgenoot , m. ; -- de voyage,
Reisgenoot, Reismakker, m. 'k--, woord
van toespraak, Kameraad, m.
Camard , de , adj. Stomp ; Nez — , Stompe
, sn. Stompneus , »t.
neus , m.
Camarde, f. Stompneus , vr.
Carnarine, f. geslacht van planten.
Camarre, f. Neusnijper met punten, m.
Cambages , I. pl. zekere katoenen stoffen
van Madras.
Cambang-cumin , m. soort van cassia ,
n,velks bladen men als spinazie eet.
Cambang-tsiulang, m. boompje van CeilenCambare, f. soort van igname op Mada.
gas car.
Cambayes, zie Cambages.
Cambing, m. boom op de Molukken.
Cambiste , m. Wisselaar , Wisselhande.
Jaar , m. * —, adj. Waar veel wissel
wordt gedreven.
-handel
Ca!vbium, m. Verdikt boomsap , o.
Camboge, m. Guttegomboom, m.
Cambouis, m. Verdekt wagensmeer, (dat
men aan de as , enz. vindt ,) o.
Camboulas, m. pl. zekere half wollen on
half linnen stoffen.
Cambouli, fn. soort van moerbezienboom.
Cambrai , nn. Kamerdoek , o.
Cambrasines, f. p1. zekere fijne Egyptische
lijnwaten, Egyptisch kamerdoek, o.
Caiubrer, V. a. Boogvormig uitwerken,

Hol maken, Zacht buigen. * --, bij
bind., als: — vn livre, De hoeken van
een ingebonden boek eenigzins naar
binnen buigen. * — (se) , v. pr. Bui.
gen , Kromworden.
Cambrésine , f. Kamerdoek, o.
Cambrouze , f. soort van riet.
Cambrure , f. Boogvormige kromming,
Zachte buiging of bogt, vr.
Cambry, m. geslacht van schelpen.
Cambuse , f. op schepen, Kombuis , Botte larij , vr.
Cambusier, m. Bottelaar , m.
Came , f. geslacht van schelpen.
Caméan , in. zeker boompje.
Camée, f. Camee , vr., Gesneden edelgesteente , o.
Camelan, m. zekere boom.
Camelée, m. zeker altijd groene heester.
Caméïéon , m. Kameleon , o. ; fig. Onbestendig mensch, m., Kameleon , o. * —
naam van een zuidelijk sterrenbeeld.
Caméléon-minéral, m. zekere zamengestelde
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stof.
Caméléoniens, m. pl. familie van dieren.
Caméléopard, m. zie Giraffe.
Cameline, f. geslacht van planten.
Camellia, f. zeker boompje, Camellia, m.
Camélopodiuin , m. zie Pied•de.chameau.
Camelot, m. Kamelot, o.; spr. w. 'Quand
ie — a pris son pli, Bij zal vel zoo
blijven, Hij wordt niet anders..
Cameloré, ée , adj. 41s kamelot gemaakt.
Camelotier , m. soort van gemeen papier.
Camelotine, f. dunne stof als kamelot.
Camelotte, f. bij boekbind., als : Reliure
à la —, Slechte of Geringe band, m.
*_, bij drukk., Slecht gedrukt boek, o.;
Itnprimerie a —, Slechte drukkerij,
vr. ; De la --, Slecht drukwerk, 0.;
Libraire en --, Gering boekverkoo.
per , die slechts abéboeken , enz. verkoopt, m.
Caméri, m. zekere boom.
Camérier, m. Opperkamerheer (van den
paus), m.
, geslacht van planten.
Camérine, f. geslacht van schelpen.
Camerisier, on soort van kamperfoelie.
Caniériste, f. Kanserjuffer (eener Spaan -.
sche prinses), vr.
Camerlingat, m. Waardigheid van kamer•
ling, vr.
Camerlingue, m. Kamerling (van den
pans), m.
Camesperme , m. geslacht van planten.
Camille , m. et f. bij de Rom. , Knaap of
Meisje,tinelke de priesters bij sommige
plegtigheden hielpen. °—,m. geslacht
van schelpen.
Camion, ni. Korte els fijne speld, vr. *.-,
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Kleine trekwagen voor twee menschen ,
Vt. * --, soort van sledewvagen met
blokraden ter vervoering van zware
lasten. * --, Kleinste knop vara kaar dendistels, m.
Camisa , f. Gordel der negeressen van
Guana , m.
Camisade, f. Overrompeling van den vijand in den nacht , vr.
Camisard, m., Camisarde, f. schimpnaam,
dien men aan de hervormden uit de
Cevennen gaf.
Camisole , f. Borstrok , Hemdr ok , m.
Camme , f. in de werktuigk. , zie Levée.
Cammetti, m. zekere boom van Malabar.
Camoïard, m. zekere stof van gei renhaar.
Camomille , f. plant, Kamille , vr.
Camouflet, .n. Rook ,. welken men iemand
door een aangestoken papier in den
neus blaast, ni.; fig. Donner un --,
Besch-ivipen; Recevoir un — , Beschimpt
worden.-- , in de kriigsk. , als : Don•
ier tin —, Trachten eenen schansgraver te doen smoren.
Camourlot, m. soort van vernis of stopwertiv, waarvan men zich op schepen
bedient.
Camp, m. Kamp, o., Legerplaats, vr.,
Veld leger, o. ; — stable , Vast kamp , o ;
— de paix ,, --d'exercice , Oefeni ngskamp , o. * --, Kamp, o., Gelegerde
armee, vr.; van hier: -- volant, rile.
gene! leger , o., zie Réserve. --, oul.
Strijdperk, o.
Campagnard m. Landbewoner , Beer,
reldeling, nr *--, de, ad 3. Landelijk,
Boersch.
Campagnarde,f.Landbewoonster,Boerin,vr.
Campagne, f. Meld, o., Vlakte, vr. *—,
Land, (tegenst. van stad,) ó.; Avoir
une maison à la --, Een huis op het
land hebben; L'air de Ia --, De buiten.
lucht, vr.; Aller a la — , Naar buiten
gaan; Demeurer á la —, Buiten of Op
het land wonen; La vie de la — , Het
landleven , buitenleven; MVlaison de —,
Landhuis, o., Buiten, o.; Aller en
--- , Op reis gaan ; iVlettre en — ,
Uitsturen; ook: In bewegissg brengen,
.élan den gang helpen; fig. Battre la —,
Onzin voor den dag brengen. * --,
P'eldtogt, M. , Campagne, vr.; van
hier : Pièce de -- , Peldstuk , o. ; fig.

fam. Se mettre en - , Driftig worden.

* —, in het b.sset- en farospel, als
Faire paroli de —, Izulscie werken (met
de kaart).

Campagnol, m. geslacht van zoogdieren.
Campagnol- volant, m. zeer dier, dat
naar eerre yledermuis gelijkt.

Campan, m. groen en Twit geaderd war..
nier.
Campane, f. in de bouwk., Klokvormig
sieraad aan Corins i sche zuilen. * --,
(Klokvormige) kwast, m.
Campanelle, f. naam van verscheidene
soorten van bloemen, onder anderen,
Klokbloem , Klok, vr., Klokje, o.
Campanette, zie Campanelle.
Campaniens, adj. m. pl. als: Vases —, zie
Etrusques.
Campaniforme , adj. zie Campanulé.
Campanulacées , f. pi. familie van planten.
Campanulaire , in. geslacht van veelvoeten.
Campanule, f.geslacht van planten, Klokbloem, Klok, yr.
Campanulé, ée , adj. Klokvormig.
Campe , m. soort van gekeperde wollen

stof.
Campeche , m. zekere boom ; Bois de -- ,
Campechehout , o.
Campement, m. Legering, vr.; Faire
un —, Legeren , Kamperen. *—, Veld.
leger , o.
Camper, v. n. Eene legerplaats opslaan,

Kamperen, Legeren, Gelegerd zijn.
*—, V. a. Legeren. *— ( se), V. pr.
Zich logeren , Het leger opslaan ; fig.
far.. Zich plaatsen, Bene goede hou•
ding nemen.
Camperche , f. boom aan een weergetouw.
Campestre, m. Onderkleed der Romeinsche soldaten , o.
Camphorates, m. pl. Kamferzouten , o. mrv.
Camphorique , adj. Kane fer bevattend;
Acide --, Kamfèrzuur, o.
Campfire , m. Kamfer, vr.
Camphré , ée, adj. kan kamfer gemaakt
of daarmede toebereid.
Carnphrée, f. geslacht van planten, Kam.
ferplaszt, vr.
Campthrier, m. Kamferboom, m.
Camphur, m. zeker gewaand dier bij de

Ouden.

Campine, f. zeker gemest jong hoentje.
Campo , m. zekere Spaansche wol.
Campogne, f. Pansfluit , vr.
Campomanése, m. zekere boom van Peru.
Campos, m. far. 1 rakantie , vr.; Donner
-- à sas écoliers, Vakantie aan zijne

leerlingen geven.
Campote, f. zekere Indisc "te wollen stof.
Campcalaie, f. geslacht van planten.
Campulose, f. geslacht van planten.
Campulotte, f. zekere versteende schelp.
Campyle , m. zeker boompje in Sina.
Camel, m, op de Molukken, zekere peper.
Camneneng, m. zie Calcas panicule , I\'lurrai. *--, geslacht van planten.
Camus, se, adj. Iet eenen platten neus,

CANA

CANE

Platne^vzig; Un homne , Tine femme
carouse, Een platneus, Eene platneus.
--, zekere visch. * -- , naam van
den gewonen dolfijn.
Canabassette, f. zekere stof.
Canacopole, m• Catechiseermeester der

Cancel , in. afgeslotene plaats in het kaàr

zendelingen in Indië, m.
Canade, f. zekere vogel. *--, zekere
visch. *--, m. (Hoeveelheid wijn of
water, welke ieder Portugesche matroos
dagelájksch op liet schip ontvangt, vr.
Canaille, f. Graauw , Gemeen, jan hagel,
jan rap en zijn maat, Gemeen volk, o•
*-, van kinderen, Kleine goed, o.
Canal, m. Kanaal, o., Waterleiding,
Gracht , vr. ; -- navigable , -- de navigation , Vaart, vr. * --, in den landb.,
Greppel , vr. • --, in de aardrijksk.
Zeeëng te , vr. , Kanaal, o. *-, scheepsw.,
als : Faire —, Op de hooge zee varen ;
fig. Kanaal, a, Weg , ?12., Middel , o.
* --, in de ontleedk. , Kanaal, o. , Holligheid, Holte , vr.
Canalicule , f. Gleuf op bladen (van planten), vr.

Canaliculé, ée, adj. van bladstelen , enz.

Hol, Gegroefd.
Canalises, f. pl. zekere Dentales fossiles.
Canamelle, f. geslacht , van planten , waartoe liet suikerriet behoort.
Canang, in. geslacht van planten.
Canap,m. Schraag onder eene suikerpan,vr.
Canapé , m. Canapé , Ruststoel , m. , kust
vr.
-bank,
Canapsa , m. Gernedsclzapszak der sloten
-makers,nz.i
Canard, m. Eend, vr. , Eendvogel s te.;
Chasse anx canards, Eendenjagt , vr.;
Chasser aux canards , Op de eendenjagt
gaan; faro. i.Uouillé comme un --, Zoo
nat als Bene kat. * -- , als: Chien ---,
zie Caniche.
Canardeau, zie Albran.
-Canarder , v. a. Uit eens hinderlaag beschieten. *—, V. n. Een onaangenaam

geluid voortbrengen.
Canarclerie, f. Eendenbroeijerij , vr.
Canarrlière, f. Eendenkooi , vr. *--, Een
Schietgat in Benen-denro,.*
muur, o.
Cacnari, m. Kanarievogel , m. , Kanarie,
vr. * --, zekere boom in de Indiën.
Canaria , m. zekere musch.
Canari^se, f. zekere plant.
Canasse, f. Kanaster, Kanastertabak, m.
C.anastre , m. Kanaster , Korf van riet, ui.,
Theekist , vr.
Cancanre, f. zekere 4frikaansche gom,
Cancan , zie Quanquan.
Cancanias, n. zijden stof, Atlas, o.
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eener kerk.
,

Cancellaire, f. geslacht van schelpdieren,

ook Biset genaamd. *-, geslacht van
planten, tot de mossen,behoorende.
Cancellation , . (Geregtelijke) vernietiging, vr.
Cancelle, m. kleine roode kreeft.
Canceller, V. a. (Geregtelijk) vernietigen.
Cancer , m. Kanker, m. * _ , in de sterrek.,
Kreeft , m.
Cancéreux , use , adj. Kankerachtig._
Cancériformes , m. pl familie van schaal.
dieren.
Cancetille, m. Boschlaurier, m.
Canche, f. geslacht van planten.
Cancre , m. met veracht., .arme drommel
zonder middelen, m. *--, Vrek, Cierigaard, te. *-, in de nat. hist., zieCrabe.
Cancride, f. zekere schelp.
Cancriformes , adj.. pl. Krabvormig.
Cancrites , f. pl . Versteende krabben , vr.
nseerv.
Cancrome , zie Savacou.
Candale, f. Linnen rok der negeressen, m.
Candélabre , no. Groots kroonkandelaar
niet armen, nr. * -, in de bouwti. ,
zekere groots vaas.
Candeiberys, m. zekere plant.
Candelette , f. scheepsw. , Boegtouw , o.
Candeur,f. Opregtheid,O age vei nsdhvid,vr.
Candi, adj. m. als: Sucre -, out *-, M.
Kandij , Kandijsuiker, vr, , zie ook
Candir. *-, zeker rivierschipapde Seine.
Candiciat, m. Candidaat, m.
Candice, adj. Opregt , Ongeveinsd.
Candiclement , adv. Opreg:t , Op.regtelijk ,.
Ongeveinsd.
Candii, m. zekers Bengaalsche maat van
54 schepel (wegende ongeveer Soo pond).
Candiotte , f. soort van anemoon. * --- s
bij de Grieken, zekere dans.
Candir, V. a. van suiker, Tot kristal Jaten smelten, Tot kandij maken. * -,
In suiker leggen , Suikeren, zie Confire ; van hier : Des fruits candis , of
Des candis , rrn. pl. Gesuikerde vruchten,
In suiker ingelegde vruchten. * - (se),
V. pr. Wit en hard worden. Cando , rn. zekere ellemaat voor linnens,
Candollée , Candolline , f. naam van drie
verschillende ge * lachten ran planten.
Cane , f. zekere watervogel. °-, Eend,
vr. , Wijfje van den. eendvogel , o•
Canefas , m. Kanefas, o.
Canelade, zie Canelude.
Canelon , m. zekere vogel.
Canélos-c'.e-quixos , m. zekere boom.
Canelude , f. zekere spijs voor vogelen, bestaande uit kaneel, suikeren reiger-merg.
,,
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Cane.pétière , f. kleine trapgans.
Canephore, f. geslacht van planten.
Canéphores, f. pl. bij de ouden , jonge

Canjalat, m. zekere plant.
Canjare e zie Cric on Crid.
Canjé, zie Caanja.
Canna, m. soort van herkaauwend dier.
Cannabine, f. zekere plant tot de brandnetels behoorende.
Cannage, m. Meten met de el, (Canne,) o.
Cannaie , f. Rietbosch , o. , Rietplan

meisjes, ivvelke de offergaven in manden droegen , o. meere.
Canéphories, f. pl. Dragen van eene mand
met geschenken op een bruiloftsfeest
naar den tempel van Minerva, o,
-ting,
vr.
Canepin, m. Dun vlies van bereide paar
Cannamelle , zie Canamelle.
schapenvellen , o. * - , bij-dzen
Canna-pondu , f. soort van Crotalaire.
hsndschoenm., zeker dun schapenleér,
Canne , f. Riet , o. ; - à sucre , Suikerook Cuir-de -poule genaamd.
riet, o.; - d'Inde , Spaansch riet, o.
Canequin, m. zeker Indischkatoen.
* -, Rotting , m: , Riet , o. , RietCaneter, v. n. w. gebr., Waggelen als eene
stok , m. , Spaansch riet , o. ; Une -- h
eend.
pomme d'or, Een rotting met Benen
Canetille , zie Cannetille.
gouden knop; Coup de -, Rottingslag,
Caneton, m. Jonge eendvogel (d. i. jonge
m, •-, Hengelroede, vr. ; Pécher à
woerd), mss.
la -, Hengelen. * - , in de glasblazepCanette , f. Jonge eendvogel (d. I. jonge
rijen , Ijzeren roerstok , m. * - , als :
eend, vr., het wijfje), m. *-, bij zijde
-àvent, Windroer, o., Windbus, vr.;
.'poel, vr., Pijpje, o.; Faire des-wev.,
gnomonique, zekere zonnewijzer. *-,
canettes, Zijde op de spoelen winden.
El, Ellemaat (voor lakens, sergies,
* -, zie Cannelle in de a. beteek.
linnens, enz.) , vr.
Canevas, m. zeker grof weefsel van henAirelle des marais.
nep of vlas, waarvan. men zich bedient, Cannebery, m. zie
zie Casse.
om bloemen , enz. op te borduren of te Canneficier, m. Canelude.
stikken, Borduurlinnen , Stoplinnen, o. Cannelade, zie
Oversuikerde kaneel , vr.
* -, bij kleermak., Stijf/innen, (aan Cannelas, m.
Groeven , Uitholen ; van
de knoopsgaten, en.,) o. * -, in de Canneler , V. a.
hier : Cannelé , ée , adj. Gegroefd.
toonk., Woorden (zonder zamenhang) ,
; Eau de -, Ka.
waarnaar de componist componeert, Cannelle , f. Kantel, vr.
Kraan (aan een
nee/water , o. * -, Holte (aan het
enkel ter aanwijzing van de voetmaat,
vat), m. * - , Goot of
o. meere.; ook: Woorden op eene gegeoog eener naald) , vr. * -, bij spel.
isene zangwijze. * - , in de letterk. ,
denmak. , Tandrnes , o.
Plan , Ontwerp , o. , .schets , .:vr..
Cannellier, m. Kaneelboom , m.
Cangette , f. dunne sergie.
Cannelon , m. bij conficur., Blikken vorm
Can éne, zie Gangrène.
met groeven, m.
Cangue , f. zekere straf in.izië, Piang,vr.
Cannelure , f. Groef (aan zuilen) , vr.
Caniard , m. zie Goéland varié.
*_, Groef of Gleuf (aan planten), vr.
Canica , f. soort ian specerij op Cuba.
Cannequin , zie Canequin.
Caniche , m. zekere hond , zie Barbef.
Canner, V. a. (Met de el) meten, (zie
Canichon , M. Jonge eendvogel , (die nog
Canne).
slechts stoppels heeft,), m.
Cannetille, f. Snoertje van gedraaid zil.
Caniculaires , adj. m. pl. , als : Jours ver- of gouddraad , o.
ou : *-- , m. pl. Hondsdagen , m. mrv.
een zoodanig snoer
Canicule , f. Hondsster, vr. , Hond, m. Cannetiller, V. a. Met
versieren of -,binden.
-tje
* --, Hondsdagen, m. meere.
Car,necte, zie Canette.
Canif,, m. Pennemers , o. * -. , bij hout
zekere
vochtmaat.
Cannevette,
f.
zeker beiteltje.
-snijd.,
Cannibale , m. Menscheneter , Cannibaal ,
Canin, ne, adj. als: Dent canine, Honds.
m.
tand, Oogtand, m.; Muscle -, Oog.
Stuk geschut, o., -tandspier, vr. *-- , als : Faim canine, Canon, m. Kanon ,
de campagne, geldstuk, o.; Du gros -,
Bondshonger, Razende honger , m.
Grof geschut , o. ; Coup de -, Ka.nonCanines, f. pl..flondstanden, m. meerv.
schot, o. * -, Geschut , o. ; Kanon.
Caniphor.e , zie Cistopl ore , f.
- , Loop
nest! o. meerv. , Kanon o.
Canitie , f. w. gebr. Witheid der haren, vr.
(van een: geweer . enz.) , m. ; -- rayé ,
Caniveau, m. Groote steen voor het midGetrokken loop , in. * -, Pijp (eener
den eener straat, enz., m.; Pierre tail.
spuit),
vr. *-, van een paard, Beengleuf,
m.
-,
Steen
met
eene
lie en
p ijp , yr . Mondstuk aan he; ge Nijlvaartuig,
klein
s
m.
Canja
,

,

-

-
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bit van een paard , o. * -- , zekere

Canope, m. geslacht van insecten. * —,
geslacht van schelpen. zie Cano.
pus.
Canopus, m. zekere zuidelijke ster.
Canot , na. Boot , Sloep , vr. *—, bij de
Indianen, Boomschuitje, o., Cano, vr.;
ook: Schuitje van boomschors , o., Ca•
no, vr.
Canotier, m. Sloepvoerder, m.
Canque , f. zeker katoen ,. waarvan ds Si-

langwerpige cilinder. *--, Kous zonder voet , vr. * —, bij drukla. , zekere
letter , Kanon , o., Kanonletter , vr.
Canon , adj. m. , als : Droit —, Kerke lijk refit, o. * — , m. in het kerkelijke
regt, Wet , v"r., Regel , m., Voorschrift,
o., Canon, ns. *—, in de godsdienst, Lijst j
(der canonike boeken) , vr. * --, bij
R. K. , Lijst der heiligen , yr. * —,
Geheime woorden der mis , o. meerv.
*--, zeker boek , waarop de woorden
der mis staan , Canon , o. * --, in de
tijdrekenk., Tafel, vr.; — pascal , Tafel
der bewegelijke feesten, vr. * ---, in
de wisk. , zie Formule. * —, in de
toonk., voorheen , Regel , volgens wel
noten wer--kendtuschrim
den bepaald; tegenw. zekere fugue. *—,
L-ongwerpige zalfpot (der apothekers),
m. —, Pijp (in een slot), vr. —,
zekere spoel.
Canonial, le, adj. als : FTeures canoniales,
zekere stukken uit het brevier, welke
de Roomsche geestelijkheid dagelijks op
gezette uren lezen moet. °—, 1Pat eenen domheer aangaat ; Maison canoniale, Woning van eenen domheer, vr.;
Office — , Gebeden , welke de domheeren in de kerk zingen , o. meerv.
Canonieat , m. Domheerschap , o.
Canonicité, f. Canonike aanzien, o., Canoniekhei- d , vr.
Canonique , adj. Overeenkomstig met de
regelen der kerk , Canoniek ; Droit —,
Kerkelijke of Canonike regt , o. ; Doctrine --, Kerkelijke of Regtzinnige
leer, vr.; Les livres canoniques, De ca p o
nike (d. i. door de kerk aangenomene)
boeken , o . -rneerv.
Canoniquement, adv. Overeenkomstig de
leer der kerk. i
Canonisation , f. Heiliging, Heiligverkla.
ring , vr.
Canoniser, V. 9. Voor heilig verklaren
Onder het getal der heiligen plaatses;
fig. Den hoogsten lof toezwaaijen.
Canoniste , m. Iemand , die zeer bedreven
is in het kerkelijke regt.
Canonnade , f. Kanonvuur , o. , Canonna.
de, vr.
Canonnage, in. Geschutkunst, vr.
Canonner, V. a. Met grof geschut beschie• I'
ten. *_(se), v. pr. Elkander beschieten.
Canonnier, m. Kanonnier, Konstabel, m.
Canonnière , f. Schietgat (in eenen muur),
0. *--, Konstabelstent , Soldatentent,
(die aan de eens zijde open is)., yr,
*_, Klakkebus, Klapbus, Klapbos,

yr. (elders : Proproer , o.)
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nezen hunne hemden maken.
Canrène , f. zeker schelpdier.
Canschy , m. een groote boom , zie Txévie
b fleurs noes.
Canscore , m. zekere plant.
Cantaar, zie Cantar.
Cantabile , adj. Zingbaar. * —, m. Zingbaar staak, Zangstuk , o.
Cantal, m. Cantalsche kaas, vr.
Cantalabre, m. Rand, m. of Lijst, vr.
eener deur.
Cantaloup, m. kleine asieloen van Florence.
Cantanettes , f. pl. cep eene galei , Roergaten, o. meert.
Cantar, m. in de Levant, Centenaar van
ioo pond , 0.
Cantate , f, zeker dicht- of zangstuk

Cantate, vr.

Cant.itille , f. Kleine cantate , vr.
Cantatrice, f. Zangeres (van beroep), vr.
Cantharide , f. ou : 1Vlouche --, Spaansche
vlieg , vr. ; Emplkcre de cantharides ,

Spaansche•vliegpleister ,

Spaarosche

vlieg, vr. * — , geslacht van schelpen.
Cantbaridies, f. pl. familie van insecten.

Canthere, m. soort van visch.
Canthrope, m. geslacht van schelpen.
Canthus , m. Hoek van het oog , m. ;
Grand -- , on : — interne , Inwendige
hoek , m.; — externe , on : Petit —,
Uitwendige hoek , m.
Canti , m. geslacht van planten.
Cantibai , m. Bout vol bersten en scheu-

ren , 0.

Cantiban , in. als: Bois de --, Hout, dat
ééne ruwe zijde heeft, o.

Cantimaron , zie Cativa.aron.
Cantine , f. Fleschkeldertje , Reiskelder -

t1^
e o. *--, Tapperij (in vestingen ,
gevangenissen, hospitalen, enz., vr.
Cantinier, M. Tapper, Waard (eener Can.
tine), M.
Cantique , m. Geestelijk lied, Gezang
ter eere der Godheid , o. ; Le — des
cantiques, Plet hooglied (van Salomo).
Canton , in. Canton , o. , Landstreek , vr.
Cantonade, f. Inwendige zijde van het

tooneel , waar de tooneelspelers uit.
en ingaan, vr.; Parler à la --, Met ie.
maned spreken, welke door de aansinox.
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w ers niet gezien wordt, Tas:chen da
schermen spreken.
Cantonnement, m. Cantonnering, vr. .-.,

Cantonnernent,

0.

Cantonné , ée , adj. als : (in de wapenk.),
Une Croix cantoniiée, Een kruis, dat
in de ledige ruimten, welke zich om
deszelfs omvang bevinden , ne: figuren
versierd is; Un bâtimeut - , Een gebouw, welks hoeken met zuilen , pilaren, of andere buiten het muurwerk
uitstekende dingen versierd is , o.
Cantonner, V. a. Cantanneren, In dorpen
leggen , Bij de boeren inkwartieren.
* - , V. fl. Cantonneren , Bij de boeren
ingekwartierd zijn. (se), v. pr.
(In cone plaats) bijeen trekken en zich
verschansen.
Cantonnière, f. Valletje aan den voet van
een lede/tans, o Pl. Cantonniè
res , Beslag aan tenen koffer, enz.,. o.
*___, Ijzeren band om den corrigeersteen, 7,;. schepsw., Schenkel van

den penterhaals , in.
Cantre , f. zeker raam der zijdewe v ers.
Cantu , rn geslacht van planten.
Cantule, f. Pijpje , o. (inzond. van cone
spiel:.) *, Pijp (aan een vat), 'or.
* - , bij woudheel. Pijpje van goud
of zilver, dat in cone etterende wonde
gestoken wordt, o.
Canude , zie Canus.
Canuletae , f. sterke pagaai der visschers
in den omtrek van Quito.
Canus, m. zekere zeevisch.
Caouanne , f. zekere schildpad.
Caout - chouc, m. Gem van de Hévé, zie
Hévé ; - inináral, veerkrachtige aardhars in de loodmijnen van Derbyshire.
Cap ,m. eigen!. Hoofd, o.; waarvan nog:
Etre armé de pied cii -„Van (de voeten
tot het hoofd of liever:) het hoofd tot
tie voeten gewapend zijn ; van hier:
(in de fabrilken), La pièce (d'étoffe) a
.- et queue,JJet stuk is geheel, Er is
niets af lam. Farler - a - , Onder vier
cogen spreken.
als: - de snore,
Paard met een' zwarten kop , o., Moor,
kop, m.
scheepsw., ]Vesis of Boeg
(van een schip) , m.; Forcer on Avoir
Ie - It terre, an large, Landwaarts of
Zeewaarts stevenen; Porter le - an
vent, Tegen den wind epzeilen; Avoir
Ie - a la marée, Tegen den stroom zeilen ; van hier: - de mouton , Houten
schijf, rol of juffer , vr. s.-.-, Land.
punt, Kaap, vr., I7oorgebergre ,
Le - de Bonne-Espórance, De kaap de
Goede Hoop, De Kaap, vr. ; Doubler
Un -, Eo na kaap omzeilen. '°-, zeker

CAPE
slitwas aan berkenboomen , waarvan de
draaijers en andere kunstenaars al/er/ei kleine dingen maken.
Capable, adj. Inhoud hebbende; - de contenir, Kunnende bevatten of inhouden,
Ce vase eet - de conteuir dix pintes,
Deze vaas kan tien pinten bevatten,
Er kunnen tien pinten in deze vaas.
.-, Kunnend, Permogend, In staat;
Etre - de . . . , Kunnen, In staat zijn,
Vermogen. *_, Bekwaam, Geschikt,
Knap; boert., als: Avoir l'air -, Meer
bekwaamheid schijnen te hebben , dan
anon heeft. *_, bij regtsgel., Bevoegd,
De vereischte hoedanigheden hebbende.
* - , na. , als : Faire le - , Zich den
schijn van groote bekwaamheid geven.
Capacité , f. Ruimte , Wijdte , vr. , Inhoud, in. (cl. i. eigenschap van een ding,
dat iets bevatten kan). *_, BekwaamI, Geschiktheid, Va t baarheid, Knap.
held, vr.
Capade, f. Geslagene en tot vile' gemaak.
te wol, vr. of haar 0.
Caparaçon, in. Dekkleed, Kleed (voor paar.

den), o.
Caparaçonner, V. a. Een dek op (een paard)
leggen , Dekken.

Cape, f. oul., Mantel met cone kap, in.,
Kap , vr.; van hier : Ce jeune homme
n's que la - et l'épée , Deze jonge man
heeft geen vermogen , Llij bezit niets
dan zijnen adel; fam. PUre sons -, In
zijn vuistje lagche,e. t - , scheepsw.,
Schooverzeil, o.; Etre a Ia , Bijleg
gen ; Se tenir a la -, Enkel met het
schooverzeil varen; letcre le vaisseau
a Ia -, Aller a Ia -, zie Capéer.
Caper, V. fl. scheepsw. , Onder één zeil
varen, Met één zeil bijleggen.
Capelage , in. scheepsw. , De daad van

Capeler.
Capelan , m ., met veracht.„ Ellendige of
4rmzalige geeseelifAe , m. °- , zeke ,
re zeeviscit. *_, zie Caplan.
Capeler , V. a. scheepsw. , enkel in: - les
haubans, Het want om den mast leggen.
Capelet , in. zie Cannelle girofiée. * __
bij paarden, zeker gezwel , Gat , vr.
Capeline , f. Windsel om het verband aan
een been, o. -, Pluim (op den hoed
eener tooneelspeelster) , vr. -, oul. ,
zekere helm. - , Hoed met Pluimen , M.
Capeluche, f. zie Chaperon.
Capendu, m. zekere appel, 4agt, vr.
Câperon , in. zie Câpre.
Ciapezon , zie Capron.
Caperonier , zie Capronier.
Capeyer, zie Capéer.
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Capi.aga, Capi-agassi, m. Opperbevelhebber

in liet serail van den grooten heer , m.
Capigi , in. Poortier in het serail van
den rooten heer , m.

Capillacé , ée , adj. als : Racines capillacées ,

Haarwortels (aan gewassen) , we

meerv.

Zoo dun als haar , Haar.
achtig; Vaisseaux capillaires, Naauwste
vaten (in liet ligchaarn),o. rn rv .; Fente—,

Capillaire , adj.

Fijne breuk , die bijna onzigtbaar is,

vr.; (in de natuurk.), Tuyau —, Haar.

buisje , 0. * —, in de plantk. , als :
Plante —, Plant met zeer smalle bla`
den vr. * — , f. zekere plant , d.'rou.

^wenhaar , o.

Capillaires , M. pl. geslacht van ingewands•
,

wormen , Haarwormen , m. meerv.

Capillament, M. zie Capillature.
Capillarité , f. Haarvormigizeid (van bui.
zen) , vr.
Capillature, f. I7ezelen van de wortels der

planten , m. meerv.

Capilline, f. geslacht van Champignons.
Capilotade, f. Ragout van gevogelte en
gebraad

,

vr.

Capioglan , m. Bediende in het serail van

den grooten heer, m.

Capion , in. scheepsw., in de Levant , Steven, us.; — de prone, Voorsteven, m.;
_- de poupe, Achtersteven, m.; -- à

--, Van den voor' naar den achter ►

steven.

Capiou , zie Wianhiot.
Capiscol , m. weleer in Provence , Dom-

deken , we

Capistrate, m. soort van eekhorentje ir

Carolina.

Capistration , f. zie Phymosis.
Capistre , m. zie Chevestre.
Capistrum , m. Dat gedeelte van den kop
der vogelen , 1setwetk den wortel van
de neb omgeeft, o•
Capita, ni. in Paraguay zie iungaru roue.
Capitaine , m. Kapitein , (bij de ruicerij)

Ville capitale , zie Capitale in de i. be.
teek. ; Lettre capitale , zie Capitale in
de a. beteek. ; Le point — , Het voor

liet hoofdpunt, De hoofd-namstepu,
vr.; zie ook Capital, m. in de j.-zak,
beteek. ; Peine capitale , Halsstraf, vr.;
Crime —, Hoofdmisdaad, vr.; Péché
—, Hoofdzonde, vr.; Eunemi —, Ge.
zworen vijand, Doodvijand, m. *—,
Uitmuntend (in zijne soort), Kapitaal ; Un tableau —, Eene kapitale schil-

derij . * —, w. Poornaamste punt , o. ,

Hoofdzaak, vr., Jioofdwerk, o.; Je
fais mon -- de cette affaire, Ik maak
daarvan mijne hoofdzaak , mijne hoofd.
studie. * -, , Hoofdsom, vr., Kapi.
taal, o.
Capitale , f. Hoofdstad , vr. * —, Hoofd.
letter , vr. * .- , in den vestingti. , als:
La — du bastion, De hoofdlinie, vr.
Capitalement, adv. ongebr., Uitmuntend,
Kapitaal.
Capitaliser, V. a. n. vi., Tot kapitaal
maken.
Capitaliste , m. Degene , die groote ,ijkdommen bezit, Kapitalist, m.
Capitalité, f. D. W. , Uitmuntendheid, vr.
Capitan, m. scherts., Snoeshaan, m. *—,
zie Aristoloche gigantesque.
Capicane, adj., als : Galère --, ets : *--,
f. Hoofdgalei, vr.
Capitation , f. Hoofdgeld, o•
Capité , ée, adj. in de plantk. , Met hoofdjes.

Capitel v m. Dunne loog met asch on

kalk , vr.

Capités , zie Arthrocéplhales.
Capiteux, use, adj. van ivijn, efz: Hoof-

dig.

Capitole, m. weleer te Rome, Kapitool, o.
Capitolin , adj . m. , als : Jupiter — , Jupi-

ter Capitotinus , (dus genoemd naar

zijnen tempel op den (.'apitolijnschees

heuvel,) m.

chasses , jagermeester, m.; — de port,

Capiton , m. T7lokzi3de, Zijden wat, vr•
*_, in de plantk., Groote aardbei, vr.
Capitoul, m. voorheen , Magistraatsper.

ber , Legeroverste , Krijgsoverste , m.
zie Erétnophile mutisien. *--, ze -

Capitoulat, in. Waardigheid van Capitoul, f.
Capitulaire, adj. Tot een kapittel behoorende ; Résolution — , Besluit van het

Ridmeester , Ritmeester , m. ;

—

des

Havenmeester , Jiavenkapi Lein ,'n. * --,
Legerhoofd, o ., Aanvoerder, Bevelheb-

* _,

kere schelp.

Capitaine-blanc, m. zekere visch.
Capitaine.de-1'Orénoque , M. zekere vogel

in Amerika.

Capitainerie , f. Ambt van eenera slotvoogd,
jagermeester, enz. , o.

--^, Gebied

van eengin jagermeester, m.
Capitainesse, f. veroud. , zie Capitane.
Capital, le , adj. V'oornaarurtte , Hoofd ...;

soon (te Toulouse), m.

kapittel , o. ` -- , m. Verzameling van
vetten (der oude Fransche keningern),
vr . * — , f. geslacht van planten.
Capitulairement, - adv. fills kapittel, Bij
,wijze van kapittel.
Capitulant , adj. nn., Die eerre stem in hat
kapittel heeft , Stevgeregtigd., * --, m.

Stemgeregtigd8 (van het kapittel), m.
Capitulation , f. Verdrag wegens de o;•er-
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gave eener stad, vesting, enz., Capi tulatie, vr. * —, Verdrag (bij de verkiezing der Duitsche keizers), o. *—,

fam. Verdrag , o., Overeenko st, vr.
Capitule, m. Klein kapittel in her ge
* —, in de plantk. , Bosje -tijboek,.
Bundeltje , Trosje , o.
Capitulé, ée, adj. in de plantk., In een

bosje, bundeltje

of

trosje.

Capituler, V. n. Over de overgave eener
stad , enz. onderhandelen , Capi tule ren; spr. W. Ville qui capitule est à moitié rendue, Wanneer men begint, voor
aan te hoeren, neemt men ze-slagen
weldra aan; fig. fam. Tot een vergelijk
,overgaan , Een vergelijk voorslaan,
Toegeven.

Capivard, Capiverd, m., zie Cahiai.
zeker viervoetig dier in 4frika.
Capivi, m. zie Baume de copahu.
Capiygoua , m. in Paraguay , zie Cabiai.
Capian , m. zeevischje tot aas voor den
kabeljaauw.
Capianier, m. Capian- vanger, m.

Cap.more , m. in Senegal, zekere Troupiale.

Capnie, f. geslacht -van planten.
Capnoïde , f. geslacht van planten.
Cap noir, m. naam van onderscheidene
vogels met zwarte koppen.
Capnomancie, f. Waarzeggerij uit den
rook des altaars, vr.
Capnophylle , f. zekere plant.
Capoc, m. zekere wat van boomen.
Capolin , na. zekere boom in Mexico, welks
vrucht naar eene kers gelijkt.
Capon , m. fain. Valschaard, pluichelaar,
bedrieger , (mensch , die zich galles
laat welgevallen , orn zijn doel te bereiken), m.; Faire le —, Huichelen, zie
Caponner. *—, 4nkerhaak (om het anker op te vangen), m.
Caponner, V. n. fam. Zich in alle bogten
wringen, Zich naar alles weten te voegen en te plooijen , om zijn oogmerk
te bereiken. * — , v. a. als : — 1'ancre ,
liet anker niet den haak vangen.
Caponnière , f. in den vestingti. Bedekte
weg in de loopgraven, m.
Caporal , m. Korporaal , m.
Caposer, v. n. scheepsw., Het roer vast.
leggen en voortdrijven.
Capot , adj. m. in het piketten, Kapot
Etre —, Kapot zf jn, Geenen slag heb
fig. fain. Etre ou Derneurer —,-ben;
Kapot zijn, klerstomd of Verlegen staan.
* _ , m. Som , die iemand , welke kapot is, betalen moet, vr. * —, Ka•
pot, vr., Kapotrok , no.. * —, Kapot
bij de ridders van den H. Geest , yr.
-

!

Capotage , m. Kunst om den weg te meten , dien een schip aflegt , vr.
Capote, f. Kapot , vr., Soldatenoverrek^
m. *—, weleer , Regenkleed , o. *—,
Zak, welken men een paard over het
hoofd trekt, wanneer men het wil ne
-derwpn,z.m
Capoudat , zie Captal.
Capoulière, f. zeker net met wijde mazen.
Cappa, m. zeker dier.
Cappadox, m. Sponsachtige yersteening.
Capparidées, f. pl. familie van planten.
Cappe, f. Dik vlies op appeldrank, o.
* —, in suikerrafn., Houtwerk, waar.
mede de gebrokene vormen worden zo
-menghoud,.
Capraire , f. geslacht van planten.
Capra- capella, f. eene vergiftige slang.
Capre , f. Kapper , vr.
Capre, m. Kaper, m.
Capréolé, ée, adj. Met rankjes (zie Vril•
le) voorzien.
Caprice , m. Gril , Grilligheid , Lu/m,
Eigenzinnigheid, vr. in de bouwk.,
Wonderlijk bouwsel s stuk, o.
in de toonk., Caprice, vr.
Capricieuse , f. Grillige vrouw , vr.,
Grillig meisje, o.
Capricieusement, adv. W. gebr. , Grillig,

Eigenzinnig.

Capricieux, use, adj. Grillig, Eigenzin zig. * --, m. Grillig mensch , m.
Capricorue , m. in de sterrek. , Steenbok,
m. * —, geslacht van insecten.
Canrier, m. Kapperboom, n:.
Caprification , f. zekere wijze in de Le-

vant, om de rijpwording der vijgen of
de vruchtbaarheid der yijgenboomen to

bevorderen.
Caprifoliacée , f. geslacht van planten,
naar de kamperfoelie gelijkende.
Caprimulgue , m. zekere vogel , Geiten melker, m., zie Tète.chèvre et Engou.
levent.

Capripède , adj. Met bokspooten.
Caprisant, adj. m. , als : Fouls — s zie Pools
rebondissant.
Capron , m. Groote aardbei , vr.
Capronier , f. Groote aardbei (d i. plant
die ze voortbrengt) , vr.
Capros, m. geslacht van visschen.
Cap-rouge, m. zeker vogeltje, soort van
vijgeneier op de flntillen.
Caps , zie Caffas.
Capsa , m. zekere Afri kaansche vogel.
Capsale , f. zeker diertje, dat zich aan

de visschen hecht en hun hes bloed uit-

zuigt.
Capse, f. Stembus, vr. s`--, geslacht
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van schelpen. *--, getlachtt van insecten.
Capselle, f. geslacht van planten, tot
welke de Herderstasch behoort.
Capsulaire , adj. als : Fruit -- , Vrucht
welke in een vlies besloten is , o.; Mem
17tiesachtig huidje, o.; Liga--brane—,
9 m . ge ment =-, Gelidband , el,
slacht van ingewandswormen. * —, een
van
Zoophites.
*
__,
geslacht
zie Té-

*_

rébratule fossile.
Capsule, f. in de plantk. , Zaadhuisje ,
Celletje, waarin de zaadkorrel bevat
is , o. * ---, in de ontleedk. , Vlies
o.; — de Glisson , — de la veine -porte ,
— commune, Poortaderscheede, vr.; --r
surrénale on atrabilaire, Bijnier, (d. ï.
zekere klier op elke nier ,) vr. ; — du
coeur , zie Péricarde ; — séminal, zie

Vésicizle séminale. * —• , in de scheik. ,
zekere pot.
Captal, m. in de gesch., Opperhoofd, Op.
perste, m.
Captateur, m. Die zich op eene slit;ksche
wijze van Bene erfenis meester maakt.
Captation , f. Slinksche bemagtiging eener
erfenis, vr.
Captatoire, adj. van erfraki ragen, ,Door
list verkregen.
Captaut, zie Captal.

Capter, V. a. Door list verwerven , ver

winnen.

-krijgen,

Captieusement, adv. Listiglijk , Bedriege lijk.
Captieux, use, adj. Listig, Bedriegelijk;
Question captieuse , Strikvraag , vr.

Capcif, ive, adj. met opzigt tot de oorlogen der ouden , Gevange n . * -.. mes

opzigt tot onze tijden , van de Chris•
tenslaven door de Barbarijsche zeeroo.
vers gevangen, Gevangen ; fig. Geboeid,
Niet vrij , Gebonden, Slaa f'scla ; Tenn
q. q. —, Iemand in eene slaafsche on
derwerping houden. *_, m . in de bei
de eigenlijke beteek. van het bijvoeg
naømw. , Gevangene , m.
Capciver, v. a. fig. Boeije n Onderwer.
pen, Meeven , 7lerovere n ; _. le coeur
Het hart winnen. * -- (se), v. pr. fig
Zich matigen, Zich inhouden; I1 n,
saurait se —, Hij weet zicJa niet te ma
tigen ; ook : Zich aan iets hechten ; s
-- dans sa maison , Zich aan zijn hui
verslaven; Se -- auprès de q. q., In ie
rnands gunst dringen.
Captiverie , f. aan den Senegal , Plaats
waar men de gekochte negerslaven ie
waart , vr.
Captivité , f. Gevangenschap , Slavernij
yr. ; fig. Dwang , m, i Onderwerping
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vr. , Slaafsch leven , o., , Slavernij,, vr.
rapture, f. Vastzetting of Inhechtenisne-

ming van een' schuldenaar of misdadi.
ger , vr. ; Faire plusieurs captures , Vele
personen in hechtenis nemen. * —, Aanhaling van verbodene goederen, Calan•
ge , vr.

-apturer , V. a. In hechtenis nemen, Pakken , Vatten.

,apuce, f. Kap , Monnikskap (naauwer
dan de C ap u chon) yr.
capuchon, m. Kap, !Monnikskap , vr.;
faun. Prendre le —, Zich in de kap
,

steken, De kap aanschieten , (d. i. monnik worden). * —, in de plantk., Spoor,
(d. i. kegelvormig uitwas aan sommige
bloemen , b.v. aan Oostindische kers,)
vr. ; van daar heeten : Fleurs en — , 21
zoodanige bloemen. * —, in de one.
leedk. , zie Muscle trapèze.

Capuchonné , ée , adj. in de plantk. , Met
lange afhangende blaadjes in de gedaante eener monnikskap.
Capuchon -noir, rn. zekere vogel.
Capucin, M . Capucijner (monnik, m.;
fig. Iemand , welke de zedekunde en
vroomheid op de wijze der Capucijners
predikt. * --, zeker insect.
Capucinade , f. Gemeenzame (of liever
Platte) redevoering om de toehoorders
tot vroomheid en godsvrucht te vermanen , Slechte preek , vr.
Capucine , f. Capucijner non, vr. * --,
Oostindische kers, vr.; van hier:
Couleur --, Kleur van Oostindische
kers, yr, °, Steelpannetje, o.
Capucinière, f. schimpw., Capucijner kloos-

ter, o.

Capuk, m. zeker fijn onspinbaar katoen,
waarmede men kussens, enz. stopt.
Capure , in. zekere boom.
§ Caput-mortuum , m• zie Résidu et Tête.
morte. * -- , zekere aap , zie Tête•demort.
Capu.upéba, f. zekere plant in Bra-

zilië.

Capybara, m. in Noord.Amerika, zie Cabisi.
Caquage, m. Haringkaken, o.
Caque, f. Haringvaatje , o. ; , Line — de ba.
renfis, Een vaatje haringen , o.; fig.fam.
La — sent toujours le hareng , Eene slechte opvoeding of Eene lage geboorte kan
* — , Kruidton ,
men nooit verbergen.
yrT, * —, bij kaarsenra., rat , waarin
men het gesmoltene vet doet , o.
srnelten, m,
Ronde smeltoven , om was te
C aquepirie , zie Gardène.
Caquer, V. a. Kake» i zie ook Encaquer.
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Caquerolle , f. Koperen steelpan met drie

pootjes, vr.
Caquesangue, f. w. gebr. , iZoode loop , m.
Caquet, m. Gebabbel , o. , Praat , m. ;
Avoir trop de —, Te veel praats heb.
ben, Te veel aan den mond hebben;
Avoir le — bien affilé , Eene gladde tong
hebben ; fig. fain. Rabattre on Rabaisser
le — de q. q., Iemand den mond stopen, Eenen grootspreker tot zwijgen
brengen. * —, pl. Caquets , Babbelarij , Labberij , vr. , Laster , we
Caquetage , m. Gebabbel , o. * —, Labberij , vr.
Caquëte, f. Karperbak , m.
Caqueter, V. n. van kippen, die leggen
willen , Kakelen ; fig. Kakelen , Bab.

beten.

Caquéterie, f. fig Kakelarij , vr., Ge
pl. Caquéteries , Gebab--kael,o.*—
bel , o., Labberij, vr.
Caqueteur, in. Kakelaar, m.
Caqueteuse, f. Kakelaarseer, vr.
Caquetoire, f. Stoel met eenen hoogera rug
zonder armen , Praatstoel , m. * _,

Dwars hout aan Benen ploeg, waarop
de boer gaat zitten , wannesr hij met
iemand praten wil, o.
Caqueur , m. Kaker , m.
CaqueuiC, m. Kaakmes, o.
Caquillé, zie Cakile.
Caquillier, in. , als : — maritime, zie Roquette de mer.
Car, cony. f'ant.
Cara, m. e1frikaansche Liseron, waarvan
de wortels door de negers worden ge.

geren.

Cara-angolam , m. zekere Indische plant.
Caraba, m. Olie van de Acajou-noot, vr.
Carabacium, m. zeker welriekend hout in
Indië, dat voor een voortreffelijk mid.
del tegen de scheurbuik wordt ge.

houden.

Carabas, m. pop. Oude lange boerenomagen met banken , m.
Carabe, m. geslacht van insecten.
Carabé, m. Barnsteen , m., zie Arrbre jaune.
Carabin , m. weleer , hetgeen thans Carabinier is ; fig. Die in een spel eene

kleinigheid waagt, zonder eigenlijk
mede te spelen ; ook : Iemand , die in
een gezelschap iets aardigs zegt , en
dan heengaat.
Carabi«ade , f. Schieten niet karabijnen , o.
Carabine , f. Karabijn , vr.
Carabiné, ée , acij. Getrokken (d. i. inwendig met gleuf'es voorzien ).
Carabiner, V. a. Den loop van een ge
trekken , (d. I. inwendig met gleuf-wer
je: voorzien). * -- , v. n. Buiten liet

CARA,
gelid rijden om een schot te doen ; fig.
Pan tijd tot tijd eens kleinigheid op
eene kaart zetten.
Carabineur , m. Die de loopen van geweI ren met gleufjes voorziet. *--, in het
lanskenetspel , Degene der Pontes, welke
eene kaart neemt, nadat de kaart van
dengenen, die de voorhand heeft, reeds
getrokken is.
Carabinier, m. Karabinier, m.
Carabiques , m. meerv. zekere insecten.
Carabou, m. zekere Indische boom.
Caraca, in. zie Dolic bulbeux.
Caracal, m. zeker dier , dat weinig van
den losch verschilt.
Caracalle , f. Kleedi ng der oude Galli •

ërs , vr.
Cara.caniram , m. zie Cari ientine paniculée
du Dlalabar.
Caracara, m. geslacht van vogelen.
Carache, zie Carack.
Carachéra, f. zekere Arabische plant.
Carachupa, m. zekere aap in Peru.
Carack, m. Hoofdgeld in Turkijë van alle niet - Muzelmannen, o.
Caraco , m. weleer, zekere vrouwenkleeding. • —, zeker dier van het rattengeslacht.
Caracol, m. enkel in : Escalier en —
enteltrap , vr.
Caracole , f. Omrijding van een paard in
eenen hee/en of halven cirkel, Cara.
code, vr. *—, bij de ruiterij, Zwen.
king , vr.
Caracoler, V. n. Wendingen met een paard
maken, Caracoles maken.
Caracolle, f. geslacht van schelpen. * —,
soort van Dolic,
Caracoly, in. Mengsel van even veel goud,
zilver en koper , waarvan men allerlei
sieraden voor de .merikaansche wil
maakt, o.
-den
Caracon , m. Kleine karaak of kraak, yr.
Caracore , f. zekere indische galei.
Caracouler, V. n. van defers, Korren,

Koeren.
Caractere, m. Karakter , Merk , Teeken ,
o. ; — litéral , Letterreeken , o. . Letter , yr. ; — nominal , Schri j ifteeken ,
o.; — emblématique ou symbolique, Zin nebeeldig teeken , o. ; — d'iinprimerie ,
Drukletter , yr.; r ondeur de caraccères,
Lettergieter, m. ; -- de Inusique, lila zi j kteeken , o. * — , Karakter , Ken.
merk, ICenteeken , o. * --- , van eenen
schrijver , Eigendommelijke schrijfwijze, vr., Stijl, ria. * —, in de plantic.,
Kenmerk, Kenteeken, Onderscheidingsteeken , o. * —, van sommige posten,
Waardigheid, vr. zlanzien , o. * •-,
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Zending, vr. , .ambt , o. , Bediening,
Mag:, vr. * --. , Karakter , o. , If
borst, vr. , Aard, m. ; — 'vindicatif,

Wraakgierig karakter , a. ; Etre sans
— , N'avoir point de -- , Geen (vast) ka
hebben. * _ , Karakter , o. ,-rakte
Vastheid van karakter , vr., Moed,
m. , Volharding, vr. ; Un homme h —,
d'un gra id - -, qui a du —, Een kordaat
man , m. * — , in de schoone kunst. , Uit.
drukking, vr., Karakter, o. , Manier, vr,.
Caractériser, V. a. Kenmerken, Kenschetsen , 4f beelden , Caracteriseren. * --,
in de schilderk. , Het karakter goed uit•
drukken.
Caractérisme , m. in de plantk. , Overeen ko'nst der planten met sommige deden
van het menschelijke ligchaam, vr.
Caractéristique , adj. Kenmerkend , Eigen.
. dommelijk , man iets bijzonder eigen ;
Lettre —, Kenmerkende letter — , Letter, die aan iets eigen is; ook . Wor.
telletter; (in de hoogere meetk. ,) Tri
zekere driehoek.-angled'ucorb,
* -- , f zie boven Lettre —. * — , als :
La — d'un logarithme, De exponent van
eenen logart thmzis , m.
Carafe, f. Karaf, vr.
Caralon , m. Kleine karaf, vr. * --,
Koelvat , o.

Carag, zie Carac'k.
Caragach, m. zeker katoen van Smirna.
Caragan, zie Caragogne.
Caragate , f. geslacht van planten.
Caragie , f. in Turkije , In- en uitgaande
regten , o. meere.
Caragne , f. naam eener ,welriekende gom,
welke voortgebragt wordt door den Arn
bre de la folie, naam van eenen Sa rigue.
Caragogne , m. geslacht van planten.
Caragrouchi, m. zilvermunt in Turkije ,
ter waarde van ongeveer f 1.50,
Carah, m. zekere Bengaalsche valk.
Caraichhe, zie Careiche.
Caraipé , m. geslacht van planten.
Caraïsme, m. Leer der Caraieten , vr.,

Caraismus, o.
Caralte , in. bij de joden , Caraiet , (d. i.
iemand, die zich aan der; letterlijken
zin der schrift houdt,) o.
Carambole, f. op de biij., Carambole, vr.
Carainboler, V. n. Twee 'allen te gelijk
raken, Caramboleren.
C^rarnbolier, m. geslacht van planten.
Carambu , m. soort van Jussie op IIIa.
! ab ri .
Caramel, m. soort van kandij , Gebran.

de suiker, 1-r.
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Caramoussal, m. zeker Turksch koopvaardijschip met eersen hoogen achtersteven.
Cara.nasci, m. naam van twee planten.
Carancro , Carancros , m. zie Urubu.
Carandier , m. geslacht van planten.
Car_anga, f. geslacht van planten.
Carangu e , f. visch van Martinique. * -- s
zie Calangue.
Caranguer , V. n. in het land van Aunis,

Werken , De handen aan het werk slaan.
Carangueur, m. Wakker arbeider , m.
Caranx , m. geslacht van visschen.
Caranxomore, m. geslacht van visschee.
Carapa, m. geslacht van planten.

Carapace, f. Schild ( der schildpad*

Glen) , o.

Carapatine, f. zekere versteende visch•

tand.
Carape, m. ondergeslacht van Gymnotes.
Carapiche, f. zeker boompje.
Carapoucha , f. soort van planten.
Caraque, f. zeker Portssgeesch schip, Kraak,

Karaak , vr. * --^ , m. Cacao van Ca-

raque, vr.
Caraquon , zie Caracon.
Carara , m. ,gewist voor zvol in Italië van
i6o landsponden.
Cararayada, zie Aote•douroucouli.
Cararn , m. Groene amarant , vr.
Carassin , m. zekere visch ; — de mer, zie
Spare garuse.
Carat, m. Karaat, o. *— , Kleine dia
bij het gewigt verkocht-mant,die
lt'ordt, vr.

Caratas , ni. naam van verscheidene plan*
ten.

Carature , f. Mengsel van goud en zilver,
enz. Oro proef naalden te maken, o.
Caravane , f. Karavaan , vr. * — , Koop.
yaardijvloot , vr. * — , Kruistogt der
Malthezer ridders , m.
Caravaneur, m. Vrachtschip in de Levant, o.
Caravanier, m. 1/eerder der lastdieren bij
eens karavaan , an,
Caravanserai , m. soort van openbare her.
berg , om karavanen te huisvesten, Ca.
ravansera , vr.
Caravanserask ier, m. Oppasser eener karts.

vansera, na.

Caravelle , f. Karveel , o.
Carbalin , zie Curbalin.
Carhatine, f. Vel (van een

versch geslagt

beest), 0.
Carbet , m.

Hut (der 'wilden op de An.
tillen), vr.
Carbonate, m. Koolzuur , o. , Koolzuren
stof, vr.

van pestbu_fl , Kar.
boekel , 9n. * --, zekers steen, • Kar.

Carboncie , m. soort
bontel

,

ns.
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Carboné, ée, adj. Koolachtig.
Carbone , in. in de scheik., Kool , vr.
Carbonique , adj. Tian kool, Fan de kool;
Acide —, Koolzuur, o.
Carbonisation, f. Verkoling, yr.
Carboniser, V. a. Verkolen.
Carbonnade , f. Carbonnade , vr. ; Pigeon
à la —, Op den rooster gebraden duif
aan den buik opengesneden , vr. ; Tranchée de boeuf à la —, Op den rooster
gebraden reep rundvleesch , m.
Carbure , f. , als : — de fer, zie Plombagine.
Carcadet , zie Careaillot.
Carcailler, V. n. van wachtels , Slaan,
Roepen.
Carcaillot, m. Kwartel, Wachtel, M. zie
Caille.
Carcaise, f. in glasblaz. , Oven , m.
Carcajon, Carcajon , m. soort van wilde
kat. *—, soort van veelvraat.
Carcan, m. Kaak, vr.; lVlettre an —, dan
de kaak zetten.
Carcasse, f. Geraamte, Rif, o. *--, van
gevogelte , waarvan men het vleesch
heeft afgegeten, Romp, m. , Geraamte , o. * — , in de bouwk. , Geraamte,
0. *—, weleer, Langwerpige bom vol
handgranaten, vr.
Carcérule, f. zekere vrucht.
Carcharias , m. naam van verscheidene
dieren.
Carcharin, m. ondergeslacht van Squales.
Carclo sion, In. bij de ouden, zeker offer
'vat met twee handvatten.
Carcin, m. geslacht van schaaldieren.
Carcinitron , m. bij de ouden , plant, Sa
-lomnszeg,.
Carcinoïdes , zie Cancériformes.
Carcinomateux , use , adj. Kankerachtig.
Careinome , m. Kanker, m.
Carcioopodiuna , m. Versteende ponten 'van
schaaldieren , m. meerv.
Cardamine , f. Veldkers , vr. zie Cresson.
des-prés.
Cardamome , M. Paradijskoren , o. , Car.
damoor vr..,
Cardasse , f. Zijdehaard , om het tinerg te
kaarden , vr. * --, zie Raquette. *—,
Indiaanse/as vijgeboom.
Carde, f. (Eetbare) rib, vr. of steel (in
de bladen van sommige gewassen, b. v.
artisjobken) , M. * —, Wolkaarde ,
Kaarde, vr. *—, bij pruikentnak. , I,jzeren kam niet tien rijen tandjes, m.
Cardée , f. Kaardsel , o.
Carder, V. a. Kaarden.
Cardère , f. geslacht van planten , waar.
van éene soort: — des Bois, Kaarden.
distel , on. , zie Chardon•à.foulon.

Cardeur , m. Kaarder , in.
Cardeuse , f. Kaardster, vr.
Cardia , m. Bovenste mond der maag , m.
Cardiagraphie , f. w. gebr, , Beschrijving
van het hart, yr.
Cardiaire, adj. T7an het hart.
Cardialgie , f. Benaauwdheid, Hartspan.
ring, vr.
Cardialogie , f. Verhandeling over de ver
vr. -schilend vatr,
Cardiaque , adj. Tot het hart behoorende;
Vaisseaux cardiaques, Bloedvaten van het
hart, o. nary. *--, Hartsterkend ; Remède
—, ou: *—, m., Hartsterking, vr.,
Hartsterkend middel, o.
Cardiatomie , f. Ontleding der verschil.
lende deelen van het hart, vr.
Cardie, zie Cardia.
Cardier, m. Kaardenmaker, m.
Cardinal, le , adj. Eerste , Voornaamste,
Gewigtigste ; Vertu cardinale , Hoofd
vr. ; (in de aardrijksk.:) Les-deug,
points cardinaux , Hoofdstreken , vr.
meerv.; Vents cardinaux, Her fdwinden 2,
m. meers. * - , in de sterreït. , als:
Signes cardinaux, Hoofdteekenen (d.i. van
elk jaargetijde het eerste teeken , waarin de zon komt), o. nary. * —, in de taalli. ,
als : — cardinal , Hoofdgetal , o. * —,
in de. nat. bist.: als: Dents cardinales,
zekere tanden aan schelpen.
Cardinal , m. Kardinaal , na. ; Chapeau de
—, Kardinaalshoed, m. * —, Kleine
wolkam , m. * --, naam van verscheidene geslachten van vogelen, Kardinaal , m. *—, naam van zekere kapel
,Kardinaal, m. *—, zekere schelp,-len
Kardinaal, m.
Cardinalet, m. Kardinaalschap, o.
Cardinale , f, naam van twee planten.
Cardiosperme, m. bij de oude schrijvers,
Goudsbloem , vr.
Cardite , f. geslacht van schelpen. * —,
in de geneesk. , Ontsteking van het weefsel des harten , vr.
Cardon•d'Espagne , m. zeker gewas , dat
naar eene artisjok gelijkt.
Cardonnette , zie Chardonnette.
Cardouzile, f. zekere wollen stof.
Careiche, f. naam i'an planten , zie Laiche.
Carelet , m. Platvisch , m.
Car@me, m. [Vaste, Vasten, yr. ; Veille
de —, Vastenavond , m.; Viai}des de —,
Vastenspijzen ; Le — est bas , Wij heb
vroeg vasten ; Le — eat haul, Wij-ben
hebben laat vasten; fig. Vous nous mettez le — biest haut , Gij troost ons met
iets, dat nog ver te zoeken is; Ce piédicateur nous a mis ie — biera haat, De-

2V`á

ze preker heeft ens zware pligten op-
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gelegd; Cet homme a pr@ché sept ans
pour un —. eet endroit , Deze man heeft
zich lang op deze plaats opgehouden,
Hij kent deze plaats op het uaauwkeurigst; Ii n'y manque non plus que mars
en — , Het zal vroeg of laat wel ge 'beuren; Il arrive cornme marée en --,
Hij komt, alsof hij geroepen was. *--,
hastenprek en , vr. srzeerv.
Caréme-prenant, m. pop , De drie laatste
,dagen voor de vasten , m. meerv. ; Le
jour de —, De dag voor de vasten, Vastenavond , m. ; spr. w. , I1 faut faire —
avec sa femme, et paques avec son curé,
Vastenavond moet men met zijne vrouw,
en paschen met zijnen pastoor honden;
Tout est de—, Op vastenavond is alles
geoorloofd. * — , Vastenavondszot , m.;
van hier : C'est un vrai —, Llij ziet er

uit als een hansworst.
Carénage , m. Kalfaatplaats , yr. *--,
Kalfating , vr..
Carence, f. enkel in: Procès verbal de —,
P-oces verbaal inhoudende, dat een
overledene niets heeft nagelaten , of
dat een schuldenaar niet betalen kan , o.
Carène, f. Kiel, vr. * -, Schip onder
het water , o. * —, Kielhalen , Kalfaten , o. , Kalfati ng , vr. ; Mettre en —,
Kielhalen. *—, Kiel aan vlinderbloe-

men, vr.
Caréné , ée , adj. van bladen, Met goten.
Caréner, V. a. (Een schip) Kielhalen.
Caressant, te , adj. 4anhalig, Vleijend,
Liefkozend , Zachtzinnig , ' griende.

lijk, Voorkomend.
Caresse , f. Liefkozing , Vleijerij , vr. ,
Blijk van genegenheid, o,; fig. Il ne
faut pas se fier aux caresses de la fortuue, Men moet niet op de fortuin ver.

trouwen.
Caresser , v. a. Liefkozen , Streelen
Vleijen. *--, bij schild., als : -- le
nu, Het naakt eenigzins laten door.

schijnen.
Caret, m. zie Carret. *—, Schildpad,
vr. *—, Schildpad, o.
Carette, f. zeker raam in de zijdeweverijen.
Cargador, m. Cargadoor , m.
Cargaison, f. Lading (van een schip) ,
gracht , vr. *—, Vrachtbrief, m.
*—, Tijd geschikt om te laden, m.
Cargilie, f. geslacht van planten.
Cargue, f. Gijtouw , o. , Raband , m.,
Gording, vr. * --, Klein platboomd
vaartuig, o.
Carguer, V. a. scheepsw., Optuijen, Gijen
en gorden, zie Bouncer. *—, v. n. w e

gebr., Overbelle,;.

CARL
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Carguette, f. op galeijen , Spriettoww, o.
Cargueur, m. Bramzeilsvalblok, o.
Cariacou, m. te Cayenne, zekere drank.
Cariacou, Cariaeu, m. soort van hert in
fimerika.
Cariama, m. geslacht van vogelen.
Cariatide , zie Caryatide.
Caribou, Cariboux, Caribu, m. zeker dier
in Canada , Rendier , o.
Caricatture, f. Gedrogtelijke afbeelding,
Cari catuur , vr.
Caricoide, m. zekere versteening.
Carle , f. Beenvreting , vr. , Beeneter,
m. * —, Verrotting (van hout), vr.
* --., Bederving (van het koren), vr.
Caner (se) , v. pr. Bederven , Verrotten,
Vergaan; van hier: Carié, ée, adj. Bedorven , Verrot , Vergaan.
Carifet, zie Cariset.
Carigue , zie Sarigue.
Carillon, m• Klokkenspel, o.; Sonner le—,
Op de klokken spelen; van hier : Pendule It —, Uurwerk met een speelwerk,
o. *—, in detoonk., zeker muzijkstuk
voor een klokkenspel; fig. fan. Ge
Geraas, o.; Faire un beau —,-schreuw,
Een geweldig geschreeuw maken; A
double —, Duchtig, Ter deeg. s—., in
de natuurk. , als : — électriqiie, Elec.
triek klokkenspel, o. *—, dun staafijzer.
Carillonner, V. n. Op de klokken spelen.
Carillonneur, m. Klokkenist , »s.
Carinaire, f. zekere schelp.
Carinde, m. zie Ara bleu.
Canine, f. bij de ouden , kVeenster, vr.
Cariné , ée , adj. zie Carété.
Carique, zie Carricle.
Cariqueuse , adj. f. , als : Tumeur —, Vijggezwel, o.
Carisel , zie Creseau.
Cariset, m. zekere gekeperde wollen stof.
Caristade, f. fam. dalmoes, vr.; Demander la —, Om eene aalmoes vragen;
Donner la — , Eene aalmoes geven.
Canaries, f. pl. te Rome , feesten ter eerti
der eendragt.
Carla, m. geschilderd linnen uit Oost'

Indië.
Carlet, zie Carder.
Carlette , f. zekere lei in 4»jou.
Carliens , zie Carlovingiens.
Carlin, gin. zie Doguin. * --, kleine zil•
vermunt in Napels en op Sicilië.
Carline, f. geslacht van planten, Everwortel , M.
Carlingue , f. scheepsw. , Zaadhout , o. ,
Kolsem, m., Binnenkiel , Tegenkiel, vr.
Carloeck , m. vischlijm van drehangel.
Carlovingien , usse, adj. Carlovingisch.
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Carlovingiens, m. pl. Carlovingiérs , m.
meerv.

Carludovique , m. geslacht van planten in
Peru.
Carznagnole , f. zekere patriottische
dans of zang. * —, voorheen , Kleine
Savoyard , welke te Parijs als lakei
diende. * _, Carmagnool (d. i. bur, er, welke in Frankrijk de wapens
voor de vrijheid opvatte) , m.
Carmantine , f. geslacht van planten.
Carmatic , m. zie Cerrnatides.
Carme, m. Carmeliter monnik, m. * —,
zeker staal. * -- , in het tiktak , als
Amener deux carmes, Twee vieren wer.
pen.
Carmeline , adj. f. , als : Laine —, Tweede
soort van Í/igognewol, vr.
Carmelite, f, Carmeliter non , vr.
Carmentales, f. pl. zeker feest bij de Rooneinen op den ii. en 14. januarij ter
eere van Carmenta.
Carmentes , f. pl. bij de Rotn. , Godessen,
welke de toekomst openbaarden , - vr.
meerv.
Carmin, in. zekere roode verve, Karmijn, o.
Carminatif, ive , adj. T'T7indbrekend.
Carmone, m. geslacht van heesters.
Cam , m. oudtijds, zeker altaar van ruwe steenera in de Schotsche bergen.
Carnage , m. Bloedbad, o. , Slegting, vr.;
Faire on grand —, Een vreeselijk bloed
hier: Faire on grand-badnrigte;v
— de cerfs , de sangliers , etc. heel her.
ten, zwijnen, enz. schieten, Bene gros.
te slagting onder de herten, zwijnen,
enz. aanrigten. * --, van wilde dieren , als : Vivre de carnage , Fan (vleesch
oft roof leven.
Carnal, m. seheepew., Onderste gedeelte
eener ra , o. * --, op galeijen , Takel
aan den top van eenen wast, ns.
'Carnalette, f. Kleine take! , in.
Carnali, zie Carnal.
Carnassier, ère , adj. T7leeschvretend, Tier.
scheurend. * —, van menschen , Veel
vleesch etend.
°Carnassière , f. IVei tasch , vr.
C.Carnassiers, m. pl. Vleeschvretende die.
ren, o. meere. *—, geslacht van insecten.
Carnation , f. T/leeschkleur op het gezigt
van een levend mensch , Gezigtskleur ,
:vr. * —, in de schilcierk. , Vleeschkles;r,
vr. * _ , Kunst omn de kleur van liet
vleesch uit te drukken , vr.
Carnauba, m. IVasboom (in, Peru), m.
Carnaval, m. Tijd van drie koningen tot
de vasten , Pastenavondsti jd , m. , Car-
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Naval , o., Slempdagen , m. meerv. ;
Divertissemens du — , I7astenavondsvermakelij kheden , vr. meerv.
Carnavatepy, m. zeker hout van Suriname.
Carne , f. (Uitwendige) hoek (van een'
steen , eene tafel , enz.) , m.
Carné , ée, adj. bij bloemist. , Vleesmei.

kleurig.
Carnéau , m. scheepses. , dchterste hoek
van het razeil , m.
Carnèle, f. Rand om de muntstukken, m.
Carneler, v. a. Den rand aan (de munt)

maken.
Carnéole , f. veroud. , zie Cornaline.
Carver, V. n. bij bloemist. , Bene vleesch•

kleur krijgen.
Carnet, m. danteekenboek, waarop men
met eenen oogopslag tien vervaltijd van
wissels, enz zien kan ,!o. * --, .4anteekenboekie , waarop men den verkoop
of koop van waren noteert, o.
Carnier, m. zie Carnassière.
Carnification , f. Weekwording van beenderen , vr.
Carnie , zie Albicante.
Carni6er (se) , v. pr. In vleesch veranderen , Vleesch worden.
Carnifortbe, adj. l"leeschvormig.
Carnillet, m. zekere plant, zie Béhen.
Carnivore, adj. Vleeschvretend. *—, m.
Vleeschvretend dier, o.
Carnosité , f. 1'leezig uitwas in den pis.
leider, o.
Carocho , m. Papieren hoed , welke dengenen wordt opgezet, die bij een auto•
da-fé verbrand wordt, vr.
Caragne, f. schelden. , Karonje , Kreng,
vr., Beest, o.
Carolin , m. zekere goudmunt , Caro.

lira

,

M.

Caroline, f. eene Zweedsche zilvermunt.
* _, zekere plant op de Alpen en
Pyreneèn. * -- , zekere zi lvervisch.
Carolinée , f. geslacht van planten.

Carolus , m, oude Engelsche goudmunt.
* — oude Fransche munt van compo.
sitie.
Caron , m. Veerman der onderwereld ,
Caron, na.; Barque a —, Caron's boot,
vr. * — , Reep spek , waarvan het
vleesch is afgesneden , m.
Caronade , f. zeker stuk geschut.
Caroncule, f. in de ontleedk., Klier, vr.
Klierachtig vleesch , o. * — , in de
platotk. , T/leesachtig ui tu'as , o.
Caronculès, nr pl huisgezin van vogelen.
Caronphylloïde , f. Steen , die naar eenen
kruidnagel gelijkt, m.'
Carosse, m. Vrucht van den Carossier, vr.
*---,

Kajuit

van den

kapitein

eerier
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galei , vr. * --, zeker . werktuig der
touwslagers.

soort van 4merikaanschen
palmboom.
Carotidal, le, adj. Tot de Carotides behoorende.
Carotides, F. p1. Slagaderen, die het bloed
naar de hersens leiden , vr. meers.
Carotíque, adj. Slaapzuchtig.
Carotte, f. tortel , m. , Peen , vr,' * -,
bij tabakshand. , Karot , vr.
Carotter , V. n. pop , Om kleinigheden
Carossier, m.

spelen.
Carottier, m. pop. , Schroomachtige spe.
ier, us.
Carrottière, f. pop. Schroomachtige speelster , vr.
Caroube , f. Vrucht van den Caroubier,
vr., Sc. Jans -brood , o.
Caroubier, m. zekere boom , St. Jans -broedboom , In.

Carouge , f. zie Caroube. * -, geslacht van
vogelen.
Caroxyl.on , m. aan de Kaap, zekere plant.
Cirpadelie, f. vrucht van de OmbelIitères.
Carpais , m. pl. geslacht van Arachnides.
Carpas, m. zie Cotonnier.
Carpe, in. in de ontleedk., Voorhand, yr.,
zie Poignet. * - , f. Karper , m. ; .- à
miroir, Spiegelkarper, m.
Carpeau, m. in de Saone en Rhóne, zekere
visch , die naar den karper gelijkt.
Carpésie , f. geslacht van planten.
Carpet , m. zekere visch , die naar den
karper gelijkt , maar korter is , Sene•
galsche karper, m.
Carpette, f. zie Tapis d'emballage.
Carpha , m geslacht van planten.
Carphale, m. boontipje van Madagascar.
Carphologie, f. zekere stuipachtige belveging, bij welke men „iets van de aarde

schijnt te willen opnemen.
Carpie , f. Krsrpergehakt , o.
Carpien , nee, adj. Tot de voorhand (car•
pe) behoorende.
Carpier, m. , Carpière , f. Karpervij-

ver, m,
Carpion , m. Kleine karper , m.
Carpobalsame , m. zekere balsemboom.

Carpobalsamum , na. vrucht van den bal
-sembaorn,
Carpoblepte, f. zie Fares tuherculé.

Carpocratiens, m. pl. tak der Gnostikers,
Carpocratiërs , m. rneerv.
Carpodet, m. zekere plant.
Carpodonte, m. een boor.
Carpolépide, f, geslacht van planten.
Carpolithe, f. versteende noot, eikel, enz.
Carpolyse , F. geslacht van planten.
Carpo-métacarpicu , adj,. m.. , als : Muscle
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--, on : *-, m. Uiterste voorhandspier,
vr. (d. i. spier, van welke er twee
zijn, die den duim naar den pink en
den pink naar den duim trekt).

Carpornorphite , zie Carpolithe.
Carpophage , adj, Fan vruchten levend.
Carpophalangien , adj. m. , als : IVl uscle - ,
On: °-, m, Bene der uiterste voorhand spieren , welke den duim en den klei.
non vinger naar buiten bewegen , vr.
Carpo•sus - phalangien, adj. m., als: Muscle , on : * , m. Kleine afleidende
spier van den duim, vr.
nC arpot , m. (Vierde) deel, dat de wijngaardeniers
gaardeniers aan den0 eigenaar moeten
geven, o.
Carpteur, m. bij de Rom., P7eeschsnijder, rn.
Carquebas, zie Calebas.
Carquèse, f. Calcineeroven, m.
Carquois , m. Pijlkoker , m.; fig. Epuiser
son —, 41 zijne pijlen verschieten.
-- Scheepsmars, vr.
Carrare, m. , als : Marbre de -, Carrel.
risch marmer, o.
Carre , f. pop. Bovenste (van een' hoed,
kleed), o. ; -- d'un soulier, Neus vast
Benen schoen, m. ; van hier : Cet homme a ure bonne -, Die man heeft breede en zware schouders.
Carré, ée , adj. Vierkant ; lam. Une partie
carrée , Gezelschap van twee mannen
en twee vrouwen , o.; van hier.: Cet
ho mme est -- des épaules , Die man is
breed van schouders, Het is :een vierkante kerel; Bonnet -, Vierkante (ook
wel: Driekante) hoed, m. of muts, vr.
(in Frankrijk door doctoren, regtsgeleerden , enz. gedragen). *-, in de
rekenk. , als : Racine carrée , Vierkante
wortel , m. * — , in de letterk. , als
Période carree , Periode , die uit vier
doelen bestaat; ook: Eene welgestelde
periode, vr. * ^-, m. Lierkant, o.;
tin pied en - , Een voet in liet vierkant , Een vierkante voet , m.
bij tuiul. , (Vierkant) bed, vak, perk,,
o. * -, bij slag., als : de mouton,,
Voorbout van een schaap zonder den
schenkel , m. *--, als : - de toiletre,
Toiletdoos, vr. -, Stijltje is: den
hoek eener doos, o. X - , bij touwslag. ,
Slede , vr.-, Vierkant stuk leér,%
o.
, in de ontleedk., Vierkante spier
(aan de dij), vr. *-, Vierkantje,
Qîissdraat, o., Teerling, ln. --, Ruit
(op een dambord, enz.,) vr. * --,,
Misntstempel, m.
Carreau, m. Vloersteen, Estrik, m.; van
hier: Vloer, Grond , m,; fig, Couches
-

-

=
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q. q. sur le -, Iemand nederwerpen ,
Wedervellen , nslrschieten , neérstoo.
ten ; Demeurer sur le —, Op de plaats
(dood) blijven. *—, bierkantje, Ruit.
je , o. ; Écoffe á (petits) carreaux , Geruite stof, vr., Ruitjesgoed, o., Ruit,
vr. * — , als : — de Hollande, Tegel.
tje, o. *--, bij schrijnwerk., Paneel,

Carrément, adv. In het vierkant, Vierkant, vierhoekig.
Carrer, v. a. Vierkant houwen. * --, in de
wisk. , Het vierkant van eene kromlij.
nige oppervlakte vinden. * —, bij de
nieuwe maten, Den vierkanten inhoud
vinden. * — (se), v. pr. fam. Eene deftige of trotsche houding aannemen.
Carret , m. bij touwsl. , Dikke streng,
waarvan touwen gemaakt worden , vr.
* —, scheepsw., ook: Fil de — , zie

o. * —, Steen, die met deszelfs groot-

ste zijde naar buiten ligt, (het tegen.
deel van Boutisse) , m. * --, Groote
steen onder de paardenkribben, m. *—,
scheepsw. , Berkhout , o. * —, Vier.
kante vijl , vr. * — , Cu : — de vitre ,
Glasruit, Ruit, vr. * —, (Vierkant)
kussen, o. * — , Persijzer (van eenen
kleermaker), m. *_, een e der kleuren
op kaarten, Ruiten, vr. ; As de --, Rui
de —, Ruitenkoning,-tenas,o.;Rl
m.; Trois earreaux, Drie ruiten of rui
Valet de —, Ruitenboer, m.; fig.-tens;
fam. Verachtelijk mejisch. *—, weleer,
als: — d'arbalète , Vierkante pijl, m.;
van hier : fig. Les carreaux de la foudre, De bliksemschichten , m. meerv.
*_, in de geneesk. , Verstopping, 11'laag.
pijn , vr. * -- , geslacht an schelpen.
*—, adj. m., enkel in: Brother —, Een
groote snoek , Een baas van een'
snoek , on.
Carrefour , m. Plaats , waar verscheidene straten elkander kruisen , vr.
-.Doek eener straat, m., Kruisstraat,
yr. ; Publier une ordonnance dans toes
les carrefours, Eene ordonnantie op alle hoeken der straten afkondigen, o.
* —, op het land , Kruisweg, Drie.
sprong, Tweesprong, m.
Carréger , V. n. in de Middell. zee, La-

veren.
Carrelage , m. Vloeren , o. * —, Vloerwerk , o.
Carreler ,. v. a. Vloeren , Bevloeren. * --,
van schoenlappers, welke langs de straten gaan , om werk te zoeken , Lappen.
Carrelet , m. zekere zeevisch, Schol ,
.Schar, vr. *—, soort van vierkant
set, Zinknet , o. * ---, Groote naald,
l:oekig aan de punten, Zeilnaald, vr.;
•— It .renverser, zekere eenigzins geboge,ne naald der schoenmakers. * --, bij
hoedenm., Krasborstel, m *—, zeker
raam bij scheikundigen, om den zijg.
doek op te leggen.
Carrelette, f. Kleine platte gijl , Zoet -

vijl., vr.

Carreleur,, m. 1/loerder, Vloerlegger, no.
* — , Schoenlapper , m. zie Carreler.
Carrelier, m. Tegelbakker, Tigchelaar, m.
Carreluue a f. Lappen , o. (zie Carreler).

Caret.
Carrier , m. Eigenaar eener steengroef,
m. * —, 4rbeider in eene steengroe.
Ve , M.
Carrière, f. Steengroef, vr. *—, Strijd.
perk , Renbaan, Loopbaan, vr.; van
hier: Donner — à un cheval, Een paard
den teugel geven; fig. Donner — a son
esprit, Zijnen geest vrij laten werken;
Donner -- à son imagination , Zijne ver.
bedding in hare vliegt niet beperken;
Donner — à sa méchanceté, Zich aan
zijne ondeugd overgeven; Se dunner --,
Zich zonder bedwang aan iets overge.
ven, Zijne lusten boeten; Se doener —
aux dépens de q. q., Met iemand spotten. * —, Loopbaan, Baan, vr., Weg,
ni. ; fig. Loopbaan , vr. , Levensloop ,
m.; Achever sa , Zijne loopbaan ein•
Bigen ; fig. La — des sciences , etc. , De
baan der wetenschappen, enz., vr. * —,
in vruchten , inzond. peren , Steen , M.
Carrik , zie Carrique.
Carrillon , zie Carillon.
Carrillonner, zie Carillonner.
Carrillonneur, zie Carillonneur.
Carriole , f. Karretje met eene kap , o. ;
— suspendue, Karretje op riemen of veren , o.
Carrique , m. Kraagjas , Carrik , m.
Carrosse , M. Karos , Koets , vr. ; van
hier : Cheval de — , .Koerspaard , o.;
fig. fam. Lompe kerel, Onbeschofte vent,
m.; Router — , Koets en paarden hou.
den.
Carrossée, f. Koets vol , vr.
Carrossier, m. Rijtuigmaker-, m.
Carrousel , m. Plegtig ridderspel, Car.
rousel , o. * —, Plaats , waar zulk

een ridderspel wordt gehouden, vr.
Carrousse, f. fam. enkel in : Faire —, Smal.
ten, Brassen.
Carrure , f. Breedte der schouders , vr.
* —, van een kleed , als : Cet habit n'a
pas assez de — , Deze rok is te naauw
in de schouders.
Carsaie , f. Karsaai , o. ; De —, Kar
-saijen.
Cartager, V. a. op sommige plaatsen. De

CART
vierde bewerking aan (eenen wijnstok)
geven.
Cartahu , m. scheepsw. , Gording aan dan
top van Benen mast, vr.
Cartame, zie Carthame.
Cartaux, m. p1. scheepsw., Zeekaarten,
Paskaarten, vr. meerv.
Carcayer, V. n. bij voerl. , Op half spoor
rijden.
Carte, f. Kaart, Speelleaart, vr.; Jeu de
cartes, Kaartspel, o. ; ook : Spel kaar
Kaart spelen,-ten;Jouraxcs,
Met de kaart spelen , Kaarten ; Battre
Cu Mêler les cartes , De kaarten doorschudden , doorstooten, doorschieten;
£carter une —, Eene kaart wegdoen,
Il m'est rentrée une bonne—, Ik heb eeo e goede kaart ingekocht ; Cartes ajustées, Kaarten, welke zoodanig geschikt
zijn , dat men iemand daarmede bedriegen ('an ; Un tour de cartes , Toer
met de kaart, m. ; Titer les cartes h
q. q. , Iemand de kaart leggen ; Tireur
on "fireuse de cartes , Kaartenlegger,.
m. of Kaartenlegster , vr. ; van hier:
Les cartes, Het kaartgeld; fllettre aux
cartes , Het kaartgeld betalen ; (thans
zegt men meestal: IVlettre au fambean);
Chateaa de cartes, Kaartenhuisje, o.;
fig. Aardig klein huisje, dat niet
duurzaam is , o ; Brouiller les cartes,
Oneenigheid zaaijen ; Voir le dessous
des cartes, Iemand in de kaart kijken ;
Donner — blanche á q. q. , Iemand vol komene volmagt (of: carte blanche) geven ; Vons avez — blanche slur tout , Gij
kunt in alles naar welgevallen handelen. * --, in de aardrijksk. , Kaart ,
Landkaart , vr: (waarvoor men ook
zegt : — de géographie, -- stéographique); — universelle , zie I\'lappemonde;
-- particulière , Bijzondere kaart, vr. ; —
militaire , Militaire kaart , vr. ; van
hier : — terrestre , Landkaart, vr. ; —
hydraulique on marine , Zeekaart , Paskaart, vr. ; — plane, Platte kaart,
vr. ; — réduite on de réduccion, Her.
leide kaart, vr. ; — itinéraire, Reiskaart , vr. ; — de postes , Postkaart,
vr.; Connaltre ou Savoir ia --, ecdhter
het geheim zijn ; Perdre la --, In do war
raken. * — , scheepsw. , als : Pointer la
— , Bestek zetten. * -- , in de sterrek.,
als: — céleste ors astronomique, Hemelkaart , vr. * —, als : — généalogique ,
Geslachtregister , o., Stamboom, m.
* —, Kaarteblad, o ; -- en deux,
trois , quatre etc. , Kaarteblad twee
drie , vier dik , enz. * — , n. w. , als:
— de stlreté, rleiligheidskaart, vr. *—,
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bij gaarkobs,. Lijst der spijzen, Lijst,
Kaart, vr.; Diner h la —, In eene gaar
eten. * —,. gewoonl. : — payan.-keun

te, Rekening van het verteerde , vr.
Carte-géographique , f. zekere schelp.
Cartel , m. Uitdagingsbrief tot een thee.
gevecht, Cartel , o. ° —, bij krijgsl.,
rerdrag wegens de uitwisseling der
,wederzijdsche gevangenen , o. *—, in
de bouwk., zie Cartouche. *—, bij hor..
logiemak. , Hangend uurwerk ter ver
een vertrek, o.
-sierngva
Cartelade , f. zekere maat om land te men
ten.
Cartelet, m. zekere geruite wollen stof.
Cartelette , adj. f. , als : Ardoise —, on:
.
* —, f. Kleine deklei , vr.
Cartelle, f. Plank, waarop eenen tnolensteen rust, vr. * -- , Hout voor ingelegdwerk, o. *—, (Bereid) ezelsvel
(om op te schrijven) , o.
Cartero, m. Kleine brieventasch , vr.
Carteron, m. bij wev., zekere plank..*~ ,
zie Quarteron.
Cartésianisme , m. Leer van Cartesi. us_ (Descartes) , vr.
Cartésien , nne , adj. Cartesiaansch. * —,
ju. Cartesiaan , m.
Carthame,m. Sa,f oers,o., Wilde sajraan,m.
Cartier, m. Kaartenmaker, Kaartenfa
-brikant,m.*_Kartenvkopr,
an. * ..._ , Kaartenpapier , (waarin de
kaarten bij halve dozijnen spelen overden gepakt ,) o.
Cartilage , in. Kraakbeen, Knorbeen , o.
Cartilagineux , use , adj. Kraakbeenachtig.
Cartisane , f. Stukje stijf papier of perk erent met zijde, goud of zilverdraad
omsponnen , 0.
Cartomancie, f. Kaarten/eggen , Waarzeg.
gen uit de kaart, o.
Cartomancien , m. Kaartenlegger , m.
Cartomancienne, f. Kaartenlegster, vr.
Carton , m. Bordpapier, Carton, a.; Relier en —, in carton binden, Cartonneren; Bolte de --, Bordpapieren doos,
Papieren doos, vr.; — de pur collage,
Opeengeplakt bordpapier; -- couvert,
Bordpapier reet eer vel papier beplakt,
©. *—, Bordpapieren doos, Papieren doos,
vr. *—, los blaadje bij een werk, o.; ook:
Verbeterblaadje, o. •—, in de bouwk.,
Papieren mal , vr. * — , Ruwe schets,
vr. *--, bij wev. , Stuk, waarop bij
het weven de niet gebruikt wordende
spoelen liggen , n. , ,spoelplank , vr.
Cartonnerie , f. Bordpapier fabrijk', vr.
*--, Bordpapierrnaken, o., Kunst van
den bordpapiermaker, vr.
Cartonner , V. a. bij boekbind. , In carton
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binden, Cartonneren. * -- , in de 1a.
kenfabrijk., .met bordpapier belegg®n.
Cartonnier .tn. Bordpapierfabrikantt. *---»
I3ordpapi erverkooper , m.
Cartounicres , f. pl. zekere wespen , die
een nest hebben, dat naar eene papieren doos gelijiet.
Cartouche, in. JJ'Iet allerlei latwerk enige ven vlak voor ins chri ften , enz. , o.
*_, ' Plaats op Bene landkaart , waar
de naam, enz. komt te staan, vr. *—,
#bij schild., Lofwerk, waar binnen iets
- anders geplaatst wordt , o. * --, zekere versiering in Benen bloemtuin. *Kruuiddoos, vr. * ---, f. in de krijgsk.,
Kardoes , vr. •--, yoor een geweer,
Patroon, o. * ^--, Verlofbriefje , o.
*. -:. , Afscheidsbriefje, o.; van hier:
— jaune, Schandelijk ontslagbriefje, o.
Cartouchier, in. Patroondoos, vr.
Cartulaire, m. Verzameling van charters,
vr., Charterboek, o.
Carude 9 , ni. zekere visch.
Carus, m. Groote slaapzucht, vr.
Carve ,F f. -op eenige plaatsen, soort van
sleepnet.
Carol , m. geslacht van - planten, Kar.
wei, vr.
Carvi feuille, m. geslacht van planten,
zie Sélin k smiles de carvi.
Carvites, f. pl. soort .van Euphorbe.

Caryatids , f. Vrouwenbeeld (tot sieraad
of steun), o.
Carybde, m. naam van zekeren draaikolk
hij ikiessina, Charybdis , vr. ; spr. w.,
En évitant — , on tombe dans Scylla , Men

komt van kwaad tot erger.
Cárybdée , f. geslacht van Méduses.
Carychion , m. geslacht vvn schelpen.

Caryocar, m. zekere Bronre boons in Indië.
Caryocatactes, m. pl. zie Casse-noix. *—,
zi e Ci.telle et culao (aux 1V .oluques).
Caryocostin , m. zekere plant. * --, adj.
II,. ; als : t<lectuaire _--, zekere buikzui.
.. verende sal f.
Caryophyllate, f. geslacht van .planten.
Caryophyllées, f. p1.. familie `van planten.
Caryopnyllie,_:f: geslacht van Polypiers.
Ca ryopbyllodendron, °ze Géroflier.
Caryophylloides J. pl. naam der versteetai ngon van de Caryophyllie.
Caryute, f. geslacht van planten.
Cas, m. Geval, o.; En — de malheur, IK
geval van ongeluk ; Au — que je meute
avant voos, In geval ik voor u sterre,
indien ik voor u ragt sterven; En
tout—, In allen gevalle. s—, Geval,
.Toeval , Voorval , o. , Daad , Gebeur
vr.; Un -- pendable , .Eens daad,-tenis,
welke de galg verdient , yr, '°—, Ge.
-
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wil , o. , Omstandigheid , vr. ; 'gran
hier : — rédhibitaire, zie Rédhibitaire;
Faire ~ de ... , Werk maker; van ... ,
Teel met ... ophebben, Zich veel laten
gelegen liggen aan ... ; de conscien-

-- réservé (au
Zonde , waarover- (de paus,
enz.) uitspraak moet doen. *--, in de
wiskt, Geval, o. *_, in de spraakk., Naam.
val, ns., Geval, o.
Cas , sse, adj. Gebroken, Dof; Une volg
casse, .bene gebrokene ste ►,s ; Cela
Bonne --, Dat klinkt, alsof het gebro.
ken is. AANnz. .biet mannel. Cas is
ce ,

Gewetenszaak, vr. ;

pape, etc.) ,

verouderd.

Casanier, ère , adj. Die gaarne te huis
zit (uit gemak of traagheid) ; Un bomme -, Een man, die altijd te huis
zit ,Kluizenaar , m. *—, daarop betrek.
king hebbende , als: IYlenerune vie casanière , Een huiszittend leven leiden , Te
traag zijn om uit te gaan ; Habitude
casanière, Gewoonte em altijd tehuis
te zitten , hadzigheid , vr.
Casaque, f. Grove overjas , sst.; fig. Tourner , Taman partij - veranderen, Omdr'aaijen.

Casaquin , m. Korte . overnok cef jas, gin.
* --, Kaskijn,o.

Cascade, f. k ateryal, na., Cascade, vr.;
fig. in eene rede , Sprong , m. ; Ce dis
plein de cascades , Deze rede--courset
voering is vol sprongen (d. I. vol plotselinge overgangen) ; II ne sait cette
nouvelle que par cascades , Hij heeft
dit nieuws niet uit de eerste hand;
11 sst parvenu à -cette place par cascades ,
Bij beef's dien post door eenen zamen loop van onvoorziene toevallen gekregen.

Cascalote , zie Cascarille.
Cascane , f. in den vestingb. , veroud. , zie
Puits<et Écoute.

Cascarille, f. Cascarille , vr. Cascatelle, f. (Kleine) waterval, on.
Caschive, m. zekere visch.
Cascoclytre , m. geslacht van planten.
Case, `f. Hut (der slaven op de plantaadjen ), vr. * —, in eene kas, enz., T/ak,
gakje, o. *—, in het tiktak, 1/lam ,
vr.; ook: -Band, m. (d. i. twee schij.
ven op eene vlam). * — , op het schaak.
bord, ene., Vierkantje , l ak , o.
Caséarie, f. geslacht van planten.
Caséation, f. ongeb. , Kaaswording , vr.
Caséeux, use, adj. Kaasachtig.
Caséiforme, adj. Kaasvormig.
Casemate, f. Kazemat, vr.
Casematé , adj. m., als : Bastion —, Sas 1

7

tien met kazematten, o.

LASS

CASE
Caser, V. U. in het tiktak, Twee schijven
op ééne vlam zetterï. * - (se) , V. pr.
fain, Zich (met der woon) nederzetten;
van hier : 11 est Bien casé , Hij heeft

Bene goede plaats.
Caserette, f. Kaasvorm , Kaasmal, vr.

Caserie, f. zie Caravanserai.
Caserne , f. Soldatenwoning , Kazern, vr.
Casernenjent, m. Kazernering, vr.
Caserner, V. a. In kazernen leggen , Kazerneren. *-, v. n. Kazerneren.
Casernet, m. sclieepsw. , Rooster van

werkzaamheden voor den schipper, m.
Cases, m. Masker der lentevliegen om te
visschen , o.
Caseux , zie Caséeux.
Casi, m. Opperhoofd der Mahontedaan.

sche godsdienst in het rijk van den
Moggol , 0.
Casiasquier, m. Opperregter bij de Turken, m.
Casier, m. zie Bourrache. * -, Kas , vr.
of Lessenaar, m. met vakjes. *--,
T7ischtuig voor de zeekreeften,angst,o.
Casiere , f. Kaaskamer (voor Parmezaan.
sche kaas) , vr.

Casilleux , adj. m. als : Verre -, Broos

glas , (dat ligt springt , wanneer men

het met den diama -it snijdt), o.
Casimir, m. zekere gekeperde stof, Casi•
til l

r, 0.

Casminar , zie Cassumuniar.
Casoar , m. geslacht van vogelen , Casua-

ris, M.
Casolana, f. zekere Italiaansche appel.
Caspia, m. zeker heestertje.
Casque , m. helm , Stormhined , m., Cas.
que, vr. in de plantk. , Bovenste

deel der helovormige bloemen , a.,
Helm , fn. * -, geslacht van schelpen.
Casquette , f. Pet, m.
Cassade, f. fam. Leugen , Noodleugen ,
Ui tvlugt , vr. ; Donneur cie cassades,
Iokkenaar , m. * -- , in sommige spelen heet : Faire une -, Bij slechte
kaarten evenwel de andere spelers ver
Bluffen ; Faiseur de cassades,-drijven,
.Ben zoodanig speler, Bluffer, m.
Cassant, te , adj. Broos , Ligt brekend;
van hier: Poire cussante, Peer, welke
knapt, welke breekt, vr.
Cassation, f. bij regtsgel., t7ernieting (van
een vonnis, enz.) , Cassatie, vr. ; Cour
de —, Hofvan cassatie, o.; Se pour.
voir en -- , Zich in cassatie begeven.
Cassave, f. Mani ocmeel , o.
Casse, f. geslacht van planten, Cassia,

vr. * --, .Holle ruimte , welke tegen.
over de gietgaten van den oven is ge
om liet uit den oven vloeijende-makt,
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metaal te ontvangen, vr., Omtvanrgbak, m. * -, bij goudsmed. , enz. , Smelt•
kroes, vs. *-, Hoornen kam , m. *-,
bij de zeepbed. ,;Koperen scheppan , vr.
*-, bij boekdrukk., Letterkas , Kas , vr.;
Rut de -, Bovenkas, vr. ; Bas de -,
Onderkas, yr. * -, Steelnap, om wa.
ter uit eenen emmer te scheppen , vr.
* -, Pennenbakje , o. * --, in-,de krijgsd.,
Cassatie, elfzetting , yr. * -, zekere
katoenen stof.
Cassé , be , adj. zie Casser, inzond.: -- de
vieillesse , Door ouderdom verzwakt,

4fgeleefd.

Casseau, m. Helft van de letterkar , yr.
* - , bij kantwerkst. , Kloshouder , m.
* --, Houten tang bij het snijden der
hengsten , vr.
Casse bouteitle, m. zekere ontvanger bij
-

scheikundigen.
Casse-cou, m. Dubbele ladder, vr.; fig.
Slechte trap , goed om den nek te bre.
ken , yr. * —, Man, die gebruikt
wordt , om wilde paarden te temmen,
On. ` --f ,

bij het blindemannetje spelen,

woord van waarschuwing, om zich niet
te bezeeren.
m. Korstenbreker, m.

Casse-croilce,

Casse.cul, m. pop., als: Sc donner un -^

Op het achterste vallen.

rt

Cassel unette , ve. fam. zie Bitiet.
Cassement, m. ongebr., Breken e o. , zie ,
Casser.
Casse -motte ,

m. Klui tenbreker, m.

Casse.museau, tn. fam. Slag in liet gezigt,

m. * '-.- , zeker gebak, Sneeuwbal, m.
Casse• noisette , in. Notenkraker , m. * =!.
in de nat. bist. , zie MYlanequin.
Casse-noie, f.

Galnoot, vr.

Casse.noix , m. in de nat. hist. , Orde vats

vogelen , - lVoteneter , viz.
Casse•pierce, f. zekere plant, Steenbres
ke , vr.
Casser, V. a. Breken, In stukken slaan,
Verbrijzelen; - des noix, Noten kraken; - la tête a q. q., Iemand een gat
in het hoofd slaan, stooten, enz.; Sc-.
la tête, Een gat in het hoofd stootera,
vallen , ennz. ; fig. Se -- la tête pour
q. ch., Zich het hoofd met iets breken;
Se -- Ie con, Zijne zaken onherstelbaar bederven ; Se -- Ie nez, Eenere
langen neus krijgen , Zijn voornemen
zien mislukken. 0
-- un jugement, Een vonnis vernieti.
gen ; -- un officier, Een' officier weg•
jagen of casseren, * ., Verzwakken,
Vernielen, Verwoesten. *— (se), v. pr.

Breken. *_> Verzwakken, Oud en
zwak worden. * -, v. ti. Breken.

14 *
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Casserole, f. zekere stoofpan met eenen
steel, Kastrol, vr.
Casseron , zie Calmar.
Cassetée , f. Nap vol , vr. , zie Casse.
Casse-téte, m. Knods der wilden , vr. ,
Strijdhamer, m. * _..., fam, Hoofdbrekend werk, o.
Cassetira, m. Bakje eener letterkas, o.
Cassette , f. Koffertje , Kistje , o. *—,
bij kleermak. , Doos met vakjes , waarin de kleermakers het garen hebben ,
vr. *--, Bijzondere schat van eenen
vorst , Privaatbeurs , vr. ; Le roi lui a
donné Line pension sur sa —, De koning
heeft haar een pensioen uit Zijne pri•
vaatbeurs gegeven.
Casseur, m. fam. , als : — de raquettes,
Grand — de raquettes, Snoever , Snoes.
Isaac, Pogcher, Gro► aspreker, m.
Casse•vessi.e, m. zekere ontvanger der

Cassot, m. Bak, waarin de soorten der
lompen bij het uitzoekers worden ge-

scheikundigen.
Cassi•ascher, m. bij de Turken, Grootprovoost, m.
Cassican, m. geslacht van vogelen.
Cassidaire, f. geslacht van schelpen.
Casside , f. geslacht van insecten. * —,
schelp van het geslacht Casque.
Cassidoine , f. zeker edelgesteente , waarvan de ouden vazen maakten.
Cassidule , f. geslacht van Oursins.
Lassie, f. soort van acacia.
Gassier, m. meestal: ---- franc, Cassiaboom , no. , Kassie, Pijpkassie , vr.

* — , Kas, waarin men letterkassen
plaatst, vr.
Cassin, m. zeker raam boven een weefgetouw.
Cassine , f. Klein landhuisje, Optrekje, o.
* —, geslacht van planten. * —, Theeboom van Carolina, m., Cassine, vr.
Cassinie, f. zekere p:ean't.
Cassinienne , adj. f. in: Ellipse -- , zie
Csssinoïde.
Cassinoïde , f. Cassiniaansche boog , m.
Cassiopée, f. een noordelijk sterrenbeeld,
, assi opea , vr.
Cassipourier, m. zekere boom.
Cassique , m. geslacht van vogelen.
Cássiry,, m. Maïswijn, m.
Cassis , zie Cacis.
Cassite, f. geslacht van planten.
Cassolette, f. Reukvat , o. *—, Reuk
hier : Reuk , Geur , m.-werk,o.;van
* —, in de bouwk., zekere vaas, Cassolette, vr.
Cassolle, f. bij papierra. , Komfoor om de
lijm warns te maken, o.
Casson, in Stuk (van eerie cacaoboon), o.
* —, Misvormd suikerbrood , o.
Cassonade , f. Grove poeijersuiker, Cas.

sonade-striker, vr.

'worpen, ern.
Cassumuniar, m. zekere wortel.
Cassure, f. -Breking , Breuk, yr.
Castagneau, m. zie Spare chromis.
Castagnette, f. Klaphoutje, o, Duisnklepper, m., Castagnette, yr. *—, zekere
gekeperde stof.
Castagneux, in. zekere vogel, Kleine duikelaar, m. * — , naam van verschei•
dene soorten van vogelen.
Castagnole, f. zeker blok met twee gaten
op eene .,galei. *—, geslacht van vis schen.
Castagnollo, m. twee soorten van Spares.
Castagnon , zie Chátaignier.
Castanite , f. Kastanjevormige steen, no.
Caste, f. Stam (der Indische volken), m.,
Klasse , Caste , vr. ; La — des prêtres ,
De priestercaste, vr.
Castel , m. geslacht van planten.
Castelane , f. groene pruim.
Castelie, f. geslacht van planten.
Castellan, m. oudt. in Polen , Castellan, m.
Castellanie, f. Gebied van den castellan , o.
Castelogne, f, zekere geweven deken van
zeer fijne wol.
Casrice, m. Castice, - (d. i. iemand , welke
te Goa uit Portugesche ouders geboren
is,) m.
Castiglione , f. zeker boompje.
Castilèje , f. geslacht van planten.
Castillan, m. naam eener Spaanse/te goud.
munt van f 30.
Castille, f. fam. Kibbelarij (tusschen lieden , die veel zamen verkeeren) , vr.;
Etre en — , Kibbelen. *--, in. zekere

boorra.
Castine, f. Steenaarde, om ijzer te doen
sust/ten, o.
Castor, en. zeker dier, Bever, ns.; Peau
de —, Bevervel, o.; Poil de —, Beverhaar, o. Kastoren hoed, Kastoor, no.; Chapeau demi -castor, Flalve
kastoor, m. * —, zekere plant, zie
Liane -à-bouton.
Castor et Pollux , m. zie Feu St. Elme.
* -- , naam van twee kapellen.
Castoréum, m. Beverpeil, o.
Castorine , F. zekere stof.
Castos, m. in Japan, Ja- en uitgaande
regten, o. meerv.
Castramétation , f. Legerkunde , vr.
Castrat, m. Gesnedene (voor den zang),
Castraat, m.
Castration , f. Ontmanning , vr. *—, in
de plantk., zekere bewerking, waardoor
men de plant het vermogen beneemt,

om de zaden te bevruchten.
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Castrense, adj. als: Couroune r-, Leger.

Catalectique, adj. van de verzen. der ouden , als : Vers —, onvolledige versregel, m.
Catalepsie, f. ziekte,..welke den lijder van
alle gevoel of beweegkracht berooft an
hem in do zelfde houding doet blij•
ven, die hij bij den aanval had. *--,
in. de plantk. , Toestand van eene plant
of van een gedeelte eener plant, hetwelk alle veerkracht verloren heeft,
Gebrek aan veerkracht, o..
Cataleptique, adj. Cata eptisch. *—, in
de plantk. , Onveerkrachtig.
Catalogue, m. Naamlijst, vr., Catalogus , m.

kroos, vr.
Casualité, f. Toevalligheid , vr.
Casuel, lie, adj. Toevallig; van hier
Revenu —, Toevallig inkomen, o.;. Parties casuelles , Inkomsten van sommige
posten-, wanneer zij op nieuw vergeven worden, of van titels, die men
koopt, vr. meere. ; Cette charge vaque
aux parties casuelles,. Deze post is va-

kant ten voordeele van den koning ;

Parties casuelles , Kantoor ter ontvangst

der toevallige inkomsten, o. *--, m.
Toevallig inkomen (van geestelijken
enz.), o.
Casuellement , adv. w. gebr. , Toevallig.
Casuiste, rn. Godgeteerde, -welke zich
inzonderheid toelegt, om moe jelijke
gewetenszaken op te lossen, Casuist, na.
Casys , m. pl. Perziaansche priesters, m.
meere.
Catabaptistes, no. pl. Pestrijders van den
doop, inzond. der kinderen, m. mrv.
Catabaucalèse, f. bij de ouden , Slaapdeun , on.
Catabibazon , m. 4fgaando knoop der
maan, in.
Catabrose , f. geslacht van planten.
Catacaustique , f. Kromome lijn door terug
-gekats
stralen gevormd , vr.
Catachrèse , f. Oneigen gebruik , (bij V.

Gouden oorijzer) , o., Catachresis, vr.
* — , in de toont. , als : Faire une —,

Een wangeluid voortbrengen.
Cataclisme , m. Groote vloed, na. of over

strooming, vr.
Catacombes, f. pl. Onderaardsche begraaf.

plaatsen, vr. meerv.
C atacoustique , f. Leer van het terugge.
kaatste geluid, vr.
Catacra , zie Catraca.
Catadioptrique , f. Leer, welke de catoptrica eis de dioptrica vereenigt, Cata.
dioptrica. * _, adj. Catadioptrisch.
Catadoupe, f. Waterval , m.
Catadrome , m. Koord (der koordendansers bij de ouden) , vr.
Catadupe, zie Catadoupe.
Catafalque, m. Treurstellaadje , (d. i.
stellaadje, waarop het lijk of enkel de

doodkist van eenen vorst midden in de
kerk wordt geplaatst,) vr.
Catagmatique, adj. Beenbreukheelend. *—,
na. B'eenbreukheelend middel, o.
Catagogies , f. pl. weleer op Sicilië , Feesten ter eere van Menus, die tot Lybië
terug komt, o. meere.
Cacaire , zie Chataire.
Catalectes, m. pl. Onvolkomen werk der
etsden , o.

Catalotique, als

:

Remède --, e*: * --, m.

Middel ter verdrijving der liktee.

kern , o.
Catalpa, m. soort van Bigrtones.
Catanance, Catanche . f. zekere plant , die

veel naar de koranbloem gelijkt.
Catapactayine, f. zekere feesten, weleer.
in Peru met den aanvang des jaars.
Catapan, m. zekere gouverneur der Griek.
sche keizers._
Cataphonique , zie Catacoustique.
Cataphractaires on Cataphractes, m. pl.. bij
de ouden, Ruiters, welke roet hunne,
paarden geheel geharnast waren, m. rnrv.
Ca*aphracte, m. Wapenrusting der Cata.
phractaires , vr. ° —, zeker oorlogschip
der ouden. * _, in de geneesk., zie Qua.
driga. *--, geslacht van visscliesi. *—,
zie Tatou.
Cataplasme , m. in de heelk. , Pap , vr.;
Appliquer on --, Pappen. * --, bij tuinl.,

mengsel van koemest ets aarde , om op
de wond eens booms te leggen.
Catappa , f. geslacht van planten.
Catapuce, f zie luphorbe ésule.

Catapulte , f. werpgeschut der ouden, out
steenes , enz. te werpen , Beer, on.,
Catapult , vr.

Cataracte, f. f4Taterval., m. * —, in Genesis,
als : Les Cataractes du ciel fureaat ouvertes, De sluizen des hemels werden ge
Kromme lijn , welke be--epnd.w,
schreven wordt door een vocht , dat
uit een horizontaal gat vloeit, vr. * —,
Verschil van het peil, Verval, o.
C — , in de geneesk. , Plies op het oog , o.
Cataracté , ée, adj. Een vlies op het oog
hebbende.
Cataracter (se), v. pr. w. gebr., als $es.
yeux se cataractent, Hij krijgt vliezen
op de negen.
Catarrhal, le , adj. enkel in: Fièvre. ca.
tharrhale , Zinkingkoorts , vr.
Catarrhe, to. Zinking, vr.; — sufoquant^
Stikzinking , vr. ; Avoir on -- sur la
:
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poitrine,

CATA
Eene zinking op de borst

hebben.

Catarrheux, use, adj. Zinkings chtig, Plet
zinkpingen behebt of gekweld.
Catarrhïnins, m. pl. naam der apen op

CATI
Caténipore, m. geslacht van Polypiers.
Cater8tes , m. pl. geslacht van insecten.
Catéroles, f. pl. bij jagers, Ho/en, -waarin

de konijnen werpen, o. meerv.
Caterve , f. bij J. J. RoussEAu, Menig

het oude vaste land,

vr.

-te,

zekere doornachtige hees-

Catartique , zie Cathartique.
Catastsse, f. bij de ouden, Derde afdee-

Catesbée , f.

ling van een drama, vr.
Catastatique , adj. Pan Iset gestel of ternperameot afhang ende.
Catastoree, m. bij de ouden, Mondstuk

Catha, m. zekere boom in elrabië.
Cathares, na. pl. naam van onderscheidene

van een blaasspeeltuig, o.
Catastrophe , f. Ontknooping (van een
tooneelstuk), vr. *—, (Treurig) einde , o. , (Treurige) afloop , m. ; fig. Gebeurtenis , (welke groote veranderingen
en groote ongelukken voortbrengt), vr.
Cat•che , m. Cachouboom , m.
Catéchèse , f. Mondeling onderwerp , o.
Catéchète, m. Onderwijzer door vragen
en antwoorden , no.
Catéchétique, f. Kunst om door vragen
en antwoorden te onderwijzen , yr.,
Catechetisch onderwijs, o.
Catéchiser , V. a. Door vragen en antwoorden onderwijzen, inzond. in de waarheden der godsdienst ; fig. fan. als:
•— q. q., Iemand op alle rengelijke wij
trachten over te halen.
-zen
Catéchisme , m. Catechisatie , vr.; Faire
fig.
Faire
le
-It
Catechiseren
le —,
;
q. q. , Iemand onderrigten , hoedanig
hij zich gedragen moet i Je lui ai fait
son -- , Ik heb heet de les van buiten
doen leeren. * —, Catechismus, m.,
Vraagboek, o.
Catéchiste , m. Catechiseerder, Cateclii -

seermeester , us.
Catéchistique, adj. Naar den catechismus;
Discours -- , Preek over den catechis.

mus, vr.
Catéchuménat , m. Tijd, gedurende welken
de catéchumènes in de godsdienst aver-

den onderwezen , eer men hen doopte.

Catéchumène, m. l'rieu^celing, dien men

onderwees, eer hij gedoopt werd, m.

Catéchuménie , f. Galerij eener kerk, vr.
Catégorie . f. Orde., Schikking , vr., Rang,
m. , Klasse , vr.; fig. fam. Klasse,

Soort, vr., Slag, o.
Catégorique , adj. Tot eene zelfde klasse

behoorende. *--, Duidelijk, Stellig i
Zonder omwegen, Rondborstig, Onbewimpeld ; Réponse --, Stellig antwoord , o.
Catégoriquement , adv. Duidelijk , Zonder
omwegen.
Cnté- indien, m. zeker deeg in de genees•

kunde.

te r.

christenen , na.
Cathartes , m. pl. 4meri kaansche gieren.
Catbartique, adj. als Remède —, on : * —,
m. Zuiverend of 4fdrijvend middel,o.
Cathartocarpe, m. geslacht van boomen.
Cathédrale , adj. f. als : Ëglise --, on:
*_, f. Domkerk 9 Hoofdkerk, vr.
Cathédrant, m. Voorzitter van een dispu-

teercollegie, m.
Cathémerine , zie Amphimérine.
Cathérétique, adj. Bijtend; Remède --q

.Bijtmiddel (tegen vuil vleesch in wonden), o.
Cathet, m. zeker boompje.
Cathète, f. Regte lijn midden door Benen
cilinder, 4s, vr. *—, Perpendiculai•
re lijn , die op eene vlakte of Bene an.
dere lijn valt, vr. *— , als : Cathètes, pl. De twee kleine hoeken van Benen regthoekigen driehoek , m. meerv.
* --, in de catoptrica , als : -- d'inciden.
ce , Invallende perpendiculaire lijn,
yr. ; — de réflexion, Weerkaatsende
perpendiculaire lijn , vr.
Cathéter, m. Catheter, us. (werktuig der
avondheelers, om de !oozing der pis,
enz. te bevorderen).
Cathécérisme , m. Inbrengen van den catheter in de blaas, o.
Catholicisme, nr. Catholicismus, o. , Leer
der R. Katholijken, vr.
Catholieité , f. Karakter der R. Katho.
lij ke kerk , o. * —, Leer der R. Rat.
holijke kerk, vr. * —, R. Katholijke
geloof, o. *—, R. Katholijke landen,
o. meere.
Catholicon, m. ,!gemeen geneesmiddel, o.
*_ , Algemeen woordenboek , o.
Catholique, adj. R. Katholijk. *—, m.
Katholijk, no.
Catholiquement , adv. Overeenkomstig de
R. Katholijke kerk.
Cati , m. Pers, Persing (van wollen stoffen), Glans, no.
Catiang, m. soort van Dolic.
Catiche, f. Ottergat, o.
Catilinaires , m. pl. Redevoeringen (van Ci-

cero) tegen Catilina , vr. meere.

Catilinette, f. zie IVIarguerite d',Espagne.
Catillac, M. ,Kalebatpeer, vr.

CÂTIS

CATI
Catimaran, m. zeker driekant raam om
te visschen.
Cati•marus, m. zekere boom.
Cat^mban, Catirnbion, m. geslacht van plante t:.

Catirnini , m. fam. , als : En —, adv. Hei-

melijk , Ter sluik, Achterbaks, Stilletj es , Ongemerkt.
Catin , f. fatn. Ligtekooi , Ligte vrouw,
vr. of meisje , o. *--, m. in de scheik.,
zekere pan , om het gesmoltene metaal
te ontvangen.
Catingue , m. zekere boom.

Catir, V. a. (Wollen stoffen) persen of
glanzen. * --, bij verguld., Goud met
een mesje (catissoch) opleggen.
Catisseur , nt. Lakenperser , Lakenglan-

zer, m.
1
Catissoir, m. Vergulders stopmesje , o.

Catissoire , f. bij sommige werklieden, Vuurpan. vr.
Catochite , f. zekere kleeverige steen van

Corsica.
Catodon, zie Cachalot.
Catogan , zie Cadogan.
Caton , m. in : fam. 11 est sage comme on

--, Hij is zoo streng, als een Cato; Li fait Ie —, Hij hangt den siren-

ge Uit.
Catonie, f. zeker boompje van Jamaica.
Catopes, f. pl. Buikvinnen , vr. meere.
Catops, m. geslacht van Colóoptères.
Catoptrique, f. Spiegelkunde, Catoptrica,
yr. * —, adj. Catoptrisch.
Catoptromancie, f. Spiegelwaarzeggerij, vr.
Catoque, zie Tétanos.
Catorchice, an. soort van vijgenwijn.
Catotol, ni. zeker lidexicaansch vogeltje.
Catraca , m. naam van eenev vogel aan

de golf van Mexico, dus genoemd naar
het geluid, dat hij maakt en eveneens

wordt genoemd.
Catropite, zie Agonistique.
Cats-jopiri , m. zeker boompje, Gardenia
florida.
Catulli-peia , m. plant van IVlalabaar.
Cattu-taekka, na. boon van Malabaar

soort van kamperfoelie.
Catulotique, zie Catalotique.
Catu-mulla , m. soort van Malabaarschen

jasmijn.
Catur, m. zeker Bantamsch oorlogschip.
Cature , m. zie J3oehmère. ' — , zekere

boom.
Catu-tritava , m. zeker boompje.
Catu-tsjeregam- nulla, m. soort van Ma.
labaarschen jasmijn.
Cara-ts etti-pu , m. soort van Armoise.
Catu -uren , ni. soort van Sida.
Caucafon, m , soort van Indisch look.
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Caucalide , f. geslacht ban planten.,. zie
Girouille.
Caucalis , m. bij de ouden, soort van Amine.
Caucantlle, m, zeker drabisch boompje.
Cauchemar, m. Nachtmerrie, vr.; fam.
Get homrme• donne le — , Deze tnensch

is zeer vervelend.
Caucher , m. Boekje velijn , om goud in

te leggen , 0.
Cauchois, adj. m., als: Pigeon. —, Groots
duif (uit Caux) , vr.
Caucon, m. bij Px.nNiue, zie plant.
Cauda•cancri , m. Verste-ende kreeftenstaart , m. * -- , zie Hipparite.
Caudataire , an. Sleepdrager (van eenen

kardinaal), m.
Caudé, ée, adj. van zaden, Mel een ruig
staartje.

Caudebec s m. Wollen hoed, m.
Caudec, m. soort van Gobe- mouche.
Caudelette , zie Caudrelle.
Caudex, m. bij natuurk., Stam, m. - as.
cendant , Stam tot aan de takken , m. ;
-- descendant, Onverdeelde wortel, we
Caudiciforme , adj. Zonder takken.
Caudimane , m. Dier met eenen buigza-

men staart , geschikt om aan to sat.
ten, o.
Caudines, adj. als : Fourches — , on : --,
f. pl. Drie lansen in den vorm eener
galg , onder welke de Romeinen de ge
of overwonnenen lieten door-vange
gaan , vr. sneers'.
Caudrelle , f. zekere totebel.
Cauledon, m. zekere dwarsbreak van een

lang been, waarbij de uiteinden vol
beenachtige vezelen zijn.
Caulerpe , f. geslacht van planten.
Caulescent, te, adj. van planten, Stengen
hebbende , Eenèn stam vormende.
Cauiicoles , f. pl. zie Tigettes.
Caulifére, zie Caulescent.
Caulinaire, adj. Uit den stam groeijende..
Cau linie , f. zekere plant in de Seine
zie Fluviale. *--, zie Kernère.
Caulophylle , f. geslacht van planten.
Caumoun, na. soort van Falcnier du genre
avoira.
Caurade, zie Caurale.
Caurale , m. geslacht van vogels.
Cauris , m. kleine schelp , waarvan men

zich in sommige streken van Elfriks
en Indië als munt bedient.

Causal, le, adj. zie Causatir".
Causalité, f. Wijze, op welke iets leerkt, vr.
Causatif, ive , adj. in de spraakk. , Eens

oorzaak aanduidende , Redegevend ;

Conjonction causative s Redegevend voeg -

woord , o.
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Cause, f. hetgene iets voortbrengt, Oor
vr. ; Dieu est la première -, God-zak,
is de eerste oorzaak; - finale, Eind
vr.; Être - de, Oorzaak zijn-orzak,
)an.., * - r, Oorzaak, Reden, vr.,
.Beweeggrond , m., Drijfveer , Aanleiding , vr. ; Sans - , Zonder reden ; A
- de lui, Om z jnent-wil, Om hem
Wegens hem. *. - , Zaak , vr. ; La —
de la vertu, De zaak der deugd, vr.;
La bonne -, De goede zaak ; Prendre
ore Embrasser la - de q. q. , Iemands
partij kiezen of omhelzen ; Soutenir ou
Défendre la -- de q. q., Iemands zaak ver
Parler aver connaissance de --,-deign;
Met kennis van zaken spreken ; Prendre
fait et - pour q. q , Iernands partij biezen. t-, Regtszaak, Zaak, vr., Gedi ng , Regtsgeding , Proces , o. ; - embrouillée , Eene verwarde zaak , vr. ; célèbre, Vermaarde • regtszaak , vr.;
:
E tre partie dans ene -, ills partij in
een regtsged ing begrepen zijn; Niettre
q. q. hors de -, Iemand buiten liet geding stellen; Donner gain de -, Het
( proces) gewonnen geven; Ses liéritiers
ou ayans r-, Zijne erven of regthebbenden. *--, in de geneesk., Oorzaak ,
vr.; -- éloignée , l7erivijderde oor
-zak.
Causer , V. a. Veroorzaken, Oorzaak zijn
van..., To Zeeeg brengen, Verwekken,
Doen ,.ontstaan. * -- , V. n. Zich (met
iemand, aver q. q.) onderhouden , Praten, Keuvelen , Konten; - de on sur
q. ch. , Van of Over iets praten; (AANM.
In dezen zin ook : * --, V. a. als : histoire, musique, etc. , Over de geschiedenis , de muzijk, enz. spreken;)

fig. - de la pluie et du beau temps,
Over het weer (d. i. over nietige dingen) praten. * -, fam. Babbelen, Klap pen. * —, als : - de q. ch., Den
mond vol van iets hebben.
Causerie , f. Gemeenzaam onderhoud , Ge.
kout, Gekeuvel, o. *-, Gebabbel, o.,
Babbelarij , vr.
Causeur, m. Keuvelaar, Prater, m. * -,
use , adj. Praatachtig.
Causeuse, f. Keuvelaarster, Praatster, vr.
Causos , m. veroud. , fleece koorts , vr.
Causse, f. in de Cevennes, Leemachtige
onvruchtbare grond t m.
Causs=mé , zie Déjeté.
Causticité , f. Bijtende kracht, vr.; fig.
Scherpheid , ilekelachtigheid , Bedil zucht, vr.
Caustique , adj. Bijtend , Scherp , Weg.
vretend, Invretend ; fig. Scherp, He_
kelachtig, Bijtend, *-, m. Bijtmiddel,

o. * --, f. zekere kromme lijn, Brand-

lijn, yr.
Caustis , m. geslacht van planten.
Causes, zie Causos.
Cautèle, f. veroud., List, Treek, vr.
* -, bij regtsgel. , Voorzorg, Voorzig•
tigheid , Behoedzaamheid , vr. ; bijna
enkel in : Absolution à -, Provisioneele absolutie, vr.
Cauteleusement , adv. Listig , Listiglijk,
Loos , Slim.
Caureleux , use , adj. Listig, Loos, Slim,
Geslepen.

Cautére, m. Bijtmiddel, Brandmiddel,
o. * -, Fontanel, vr.
Cautérétique , adj. Bijtend, .Brandend,
Cautérisation, f in de geneesk. , Branden
•z met een gloei fend ijzer , o. * - , Zet.
ten eenex fontanel ,Ió. * - , Ui tiverking van een brandmiddel , vr.
Cautériser, V. a. Met een gloei/end ijzer
branden. * -, Eene - fontanel zetten;
fig. Verteren , Verschroeijen , Toeschroeijen.
Cautiban , zie Cantiban.
Caution, f. Verzekering , vr., Borgtogt,
Borg , m., Cautie . vr. ; Donner ou
Fournir -, Borg, stellen ; Se rendre t-,
Borg worden ; Etre - , Borg zijn ; -...
bourgeoise , Goede borg , m.; - banale, Borg, die niets bezit, m.; llargir q. q. It la - d'un autre, Iemand on.
der borgtoit ontslaan; Elargir q, q. à sa
~ juratoire, Iemand onder eede entslaan , dat hij , des verlangd wordende , weder zal verschijnen ; lam. 11 est
sujet a --, Men kan hem niet ver: roetweet ; Ce fait est sujet h -, Die zaak is

twijfelachtig.
Cautionnetnent , m. Borgtogt, Waarborg,
m. ; Un - de mille florins , .Fen borg.
togt van duizend gulden. * -, Borg.
stel! ng, vr., Borgtogt, m.
Cautionner, v. a. Borg worden of blijven

voor..., Waarborgen.
Cavadas , Cavado , m. in Portugal , zekere
oliemaat.
Cavagnole, f. soort van biribispel, waar
spelers prentjes voor zich heb -bijde
balletjes trekken.
-ben
Cavalage, f. Paring der schildpadden, vr.
Cavalcade, f. Prachtige optogt te paard,

m, , Wandelrid , Rid , m.
Cavalcadour, adj. m., als: Ecuyer --, Fors•
Lelijke stalmeester, in.
Cavale, f. Merrie, vr.
Cavalerie, f. Ruiterij , vr. , Paardevolk ,
o. ; Capitaine de — , Ridmeester , m. ;
Corps de - , Ruiterbende , vr. ; - légéte, Ligte ruiterij , vr.

CE

CAVA
Cavalet, m. in glasblaz. , Deksel van Benen
smeltoven, o.
Cavalier , In. Man te paard , an.
man ten aanzien zijner wijze van
rijden, Ruiter, m.; 11 est bon -, Hij
is een goed ruiter, Hij rijdt goed te
paard. * - , weleer, tegenstelling van
dame , Cavalier, Heer , m.; van hier nog:
C'est un joli -, Het is een hupsch jong
mensch. * - , in de krijgsd. , Ruiter,
Cavalerist , m. * -, in de vestingti. ,
Kat, Ural/eat, vr.; - de tranchée,
Cavalier•de•tranchée , m., Loopgraaf.
kat, vr.
Cavalier, ère , adj. meest in eenen slechten zin, Vrij, Ongedwongen, Ruiter..
lijk, Trotsch; Avoir nu air -, Een ongedwongen voorkomen hebben; Avoir un
ton - , Een' trotschen toon voeren ;
D'une manière cavalière , zie Cavalièrement ; Une réponse cavalière , Een rui •
terlijk antwoord. A
Cavalière, f. van eene vouw, als: Ftre
bonne on mauvaise -, Goed of slecht te
paard rijden.
Cavalièrement, adv. Vrij, Trotsch, Rui.
terlijk.
Cavaline, f. Grondstukken eener galel,
o. meerv.
Cavallo , m. kleine munt te Napels.
Cavalot , m. onder Lodewijk XII. , munt
van 6 Deniers.
Cavalquet, m. zeker trompettersstukje,
dat geblazen -wordt, wanneer de ruite.
rij eene stad nadert of er door trekt.
Cavanille, f. aan de kaap , zeker boompje. *-, zie frlaholo.
Cavatine , f. zeker kort zangstukje , Ca.
vatina, vr.
Cave, f. Kelder , m. * --, bij confitur.
zekere blikken doos ' met vier vakjes.
*-, Keldertje , Likeurkeldertje, o. * -,
in so^nmige spelen , Geld , dat een spe•
Ier uitlegt, om eenigen tijd te spelen,
Uitgelegde geld , o. ^° -, adj. f., als :
Veine -, Holle ader , Leverader , vr. *-,
in de sterrek. , als : Lune - , Maanmaand
van 29 dagen , vr.

Caveau, m. Keldertje, o. , Kleine kelder.
m, * _ , Grafkelder, nu.
Cavecé , ée , adj. in: Un cheval rowan de noir, Une jument rouan cavecée de
noir, Een vos paard met Benen zwarten

kop, o.

Cavecon, m. Neusnijper, m.
Cavée , f, in eenen berg, Holle iveg, m.
Cavelée, f. zekere s unmaat.
Caveling, m. Kaveling , vr. , zie Lot.
Caver , V. a. Uitholen. * --, v. n. Den
grond wegspoelen. * -- , V. a. in som.
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enige kaartspelen Uitleggen (om te wagen) ; - vingt florins, Twintig gulden
uitleggen; (AANM . Thans zegt men
meestal: *- (Sc), V. pr., als: Se - de
,

vingt florins, etc.) - an plus fort, Op
ieder spel zoo veel zetten, als hij, die
het hoogste speelt, daarop gezet heeft;
fig. Het uiterste wagen. '° -, in hee
schermen, Cavemen.
Caverne , f. Hol , o. , Spelonk, vr. ; fig.
Schuilplaats voor roovers, enz., vr.,
Roof/sal, Roofnest , o.
Caverneux, use, adj. Vol helen. *.-, in de
ontleedk. , Sponsachtig.
Cavernosité , f. Ledige ruimte in een hol
ligchaam, Lolligheid, vr.
Cavessine , f. soort van Cavecon.
Cavesson , zie Cavecon.
Cavet, m. Gootswijze uitholing , Bol-

keel, vr.
Caviaire , adj. bij de Bom. , als : Hostie

- , Offer van een stuk van sommige
dieren , o.
Caviar, m • gezouten kuit van den steur ,
Kaviaar, m.
Cavicornes , f. p1. familie van zoogdieren.
Cavido , zie Cabido.
Cavillation , f. w. gebr. , Haarkloverij :

Nietige rede , Drogrede , vr.
Cavillone , f. zekere yisch.
Cavin , m. in de krijgsk. , Holle weg.
Cavinion, in. zeker boompje.
Caviste, m. in kloosters § Keldermeester, m.
Cavité , f. Holligheid , Holte, vr.
Cavoir, M. gereedschap, waarmede de
glazenmaker de kanten van het glas
afbreekt, zie Grésoir.
Cayas , m. kleine Indische koperen munt.
Cayasse , f. kleine boot in Egypte.
Cayenne, f. Kookplaats aan land voor de
matrozen , vr. * -, in eene haven , Ka-

zeros voor nieuw aangekomen matrozen , vr.
Cayes, f, pl. Blinde klippen, vr. meerv.
Cayeu , zie Caïeu.
Cayman, m. zekere krokodil, Kaaiman, m.
Caymiri , m. soort van . dmeri kaanschen
aap.
Cayolisan , zie Camara.
Cayopollin , m. zeker zoogdier.
Cazan , m. bij de joden , hoorzanger, m.
Cazelle, f. bij goucidraadtrekk., Klos, m.
Cazias , zie Cazier.
Caziasker , Caziasquer, m. bij de Turken,
Opperkrijgsregter , m.
Cazier, zie Bourache.
Cazou , m. op de kust van Guinea, zeker
zosgdier.
Ce , (Cet , m. , Cette , f. , Ces , m. et f.
pl.) , pron. démonst. , Deze, Dit, Die,
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Dat, Gene; Ce livre, -Dit , dat of gene
boek; Cet erbre, Doze , die of gene
boom; Çette femme, Deze, die of gene
vrouw; Ces hommes, Deze, die of gene
mannen; AANM. Soms voegt men ach.
ter het substantif, -ci (hier) of -Ià
(daar), Om de nabijheid of verwijdering aan te duiden , vooral wanneer
er eene tegenstelling plaats heeft
b. V. Cet homme-ci et cette femme-là,
Deze man en die (of gene) vrouw. *--,
pron. pers , Het ; C'esc lui qui 1'a
fait, Hij is he;, dis het heeft gedaan;
Ce fut Socrate qui fit, etc. , Het was
Socrates, welke deed, enz., of: So.
crates deed, enz.; — me semble, Het
komt mij zoo voor ; C'est mol, Ik ben
liet; C'est lui, Hij is het; C'est nous,
I`ij zijn het; C'est eux on elfes , Ce
sont eux ou elles, Zij zijn het. AANM.
In den verf. tijd bezigt men bij een
meery. altijd het werkes. in het mrv.,
b. v. Ce furent les Hollandais qui inventèrent l'art d'imprimer des livres, Het
waren de Hollanders , welke de boek
uitvonden. *—, met que, als:-druknst
que, Hetgene, Mat; J'entends — que
vous the dites, Ik hoor hetgenc gij mij
zegt: A -- qu'il me semble, Naar het
tij voorkomt. * -- , bij vragen , als :
Qui est-ce qui vous a dit cela ? Wie
heeft u dat gezegd? Qui est -ce que je
vois 1à ? Wien zie ik daar 2 Qui est-ce?
Twatishet?
Céanote, m. geslacht van planten.
Céans, adv. veroud., het beteekende: Ici,
Au logis, A la maison.
.Cébathe, f. zekere drabische plant.
Cébipira, rit. boom in Brazilië.
Céblépyris, m. Griekeche naam van eenera

onbekenden vogel.

Cébrion , m. geslacht van insecten.
Cébrionates , Cébrionites, m. pl. zekere

insecten.

Cébus , m. geslacht van apen.
Cécal, le, adj. Tot den blinden darm behoorende , TPan den blinden darm.
Cécalyphe , in. geslacht van planten.
Ceci, m. Dit , o. , Deze zaak , vr. ; De
—, Hiervan , Er van.
Cécidomyie , f. geslacht van insecten.
Cécile , f. soort van Libellule.
Cécilie , f. geslacht van visschen. * --,
zie Coecilie.
Cécité, f. Blindheid, vr.
Cédant, Cédataire, m. Regtgevende, Die

een regt afstaat, m.
Ceder, V. a. dfstaan 9 Ove •laten ; — le
pas, De hoogt hand geveti; ook : Voornit laten gaan. * r- , 4fsta an , Over.

laten , Overgeven , Overdoen. * --,
n. fig., als : (Le) — h q. q. en q.
ch., goor iemand in iets onder doen,
Door iemand in iets overtroffen 'vorden, In iets minder bedreven zijn dan
een ander , Van iets minder bezitten
dan een ander; van hier: — an temps,
Zich naar den tijd schikken; — au torrent , Met den stroom medezwemmen;
— aux circonstances, Zich naar de omstandigheden schikken. * - , Geenen
zvecrstand bieden, Toegeven , Zich overgeven aan. * —, Zich laten bewegers
(door, a), Toegeven ; — aux priores ,
flan iemands beden voldoen; -- an mal heur, Voor het ongeluk bezwifken; -a la peur, Zich door de vrees laten
overmannen. *r-, Luisteren (naar, h).
*_, Van mindere waarde, belang,

V.

kracht,

enz. zijn,

Wijken, Onderdoen,

Zwijgen , Overtroffen worden.
Buigen , Doorzetten , Uitzetten ; La

pootre commence à —, De balk begint
te buigen ; fig. Buigen.
Cédille , f. Cedille , vr. (d. i. zeker tee.
ken onder eene c , om aan te duiden,
dat dezelve als s moet uitgesproken
worden , zie C ).
Cedo- nulli, m. zekere fraaije schelp.
Cédrat, m. zekere soort van citroenboom,
welke eene heerlijke vrucht voortbrengt ,
welke den zelfden naam draagt , Ce.
dra, m.
Cèdre , m. Ceder, no.
Cédrel, m. boom in Zuid•4merika.
Cédrellées, f. pl. familie van planten.
Cédride , f. vleezige bes van den Oxgièdre.
Cédrie , f. Cederbars, vr.
Cédrino, m. naam van eenigo yerscheidenheden des limoenbooms.
Cédrite , f. Cederivij n , m.
Cédro , m. zie Acajou a planches.
Cédule , f. Handschrift, Briefje , (b. v.
Promesse, Wissel, enz.), o. ; spr. w. ,
Plaider contre sa —, Tegen zich zelven

spreken.

Céiba, m. zekere boom van den Senegal.
Ceindre , V. a. irr. Omringen, Omgeven.
*_, Omgorden, Omwinden, Ombinden; Se -- le corps, Zich omgorden,
Benen gordel omdoen.
Ceintes, f. pl. Berkhouten, o. meerv.
Ceintrage , m. scheepsw. , Touwwerk , o.
Ceinture , f. Gordel , no. ; spr. w. , Liberté
vaut mieux que ceinture dorée, Vrijheid,
blijheid ; Bonne renommee vaut mieux
que — dorée, Een goede naam is meer
waard, dan de grootste schatten; van
Lihier : — funèbre, — de devil , zie
tre, f. *-, Band van eene broek, Band
,
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Boord van eerera vrouwenrok , m.
Avoir de l'eau jus qu'à la --, Tot aars de middel in het wam
ter gaan of staan. * — , Omringing,
yr. , als : Une — de murailles , etc. , be
muren, enz. die iets omgeven. *—, in
de bouwk., Lijst, vr. , Krans, n:•,
of

* —, 1i7iddel , vr. ;

Lijstje , o. (aan Beene zuil).

Ceinturette, f. bij jagers , Kleine leêren
riem om den jagthoren, m. *_, scheepsw•,
op de galeijen , zeker touw aan den mast.
Ceinturier, m. Gordelmaker , m• * —:

Gordelverkooper , m.

Ceinturon , m. (Loeren) draagband , Kop -

pel , Degenkoppel , m.

Ceinturonnier, m. Koppelmaker, m.

Koppelverkooper, m.

Cela, m. Dat , o., Die zaak , vr.; De

—, Daarvan, Er van. *—, fain• voor
een en persoon , als : (van een kind) ,
-- ne fait que jouen, Het doet niets
g

dan spelen.
zeker plantje.
Céladou,adj.m. Zeegroen. *—,m. Zeegroen,o.
Célastre, m. geslacht van planten.
-Célastrinées, f. pl. familie van planten.
Célaste, f. bij de ouden , Voorstuk van
den helm, o.; ook: Helm, m.
Célation, f. Geheimhouding (eener zwangerschap of bevalling) , vr.
Célébrant, m. li^lispriester, Priester, ns.
Célébration, f. Tiering, .Bediening , Plegtigheid , vr.
Célèbre, adj. Beroemd, Vermaard.
Célébrer, V. a. Vieren. Plegtig verrigten,
Bedienen; -• la nmess.e, De mis bedie.
ven ; -- un manage , Een huwelijk vol
Loven, Prijzen.
-trekn.*,
Célébrité , f. Plegtighei d , vr. , Luister,
Glans , in. * —, .Beroemdheid , Ver.
maardheid, vr..
Céler, V. a. Verbergen, Verzwijgen, Geheim houden; Se faire —, Laten zeg.
gen , dat men niet te huis is.
Céleret, m. soort van vischnet in Nor.
Celaenée , f.

)

rnandië.
Célerie , m. Selderij, vr. ; Salade de—,
Selderijsalade , vr. ; van hier : — rape, — navet, Knolselderij , vr.
Célérigrades , ni. pl. zie Rongeurs. * -4fdeeling der Carabiques.
Célerin, m. zekere visch , die naar Benen
sardijn gelijkt, maar greeter is.
CZlérité, f. Snelheid (van een ligchaam in
beweging),vr.; fig. Snelheid, vr., Spoed,rn.
Céleste , adj. Flemelsch , Van den hemel;
Globe —, Hemelbol, m. ; Corps —, He.
melligchaam, o.; Bleu - -, Ilemelblaauw,
o. ., Hemelsch , Taman God , Godde.
lijk. * _ , , lemelsch , Uitmuntend
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Voortreffelijk, Goddelijk, *--, op
het verblijf der gelukzaligen_ betrek.
king hebbende , Hemelsch ; Cour —,
Hemelhof, o.
Célestin , m. Celestijner monnik , m.
Célete, m. bij de ouden , Ligt roeischip, o.
Céliaque , adj. , als : Flux --, .Buikloop ,
Graauwe loop , n. ; Artère --, Buik
vr.
-polsader,
Célibat, m. Ongehuwde staat, Mn.
Vieux
ongehuwd
leeft;
Célibataire , m. Die
—, Oude vrijer, m.
Célibe, f. geslacht van schelpen.
Célicoles , m. p1. hemelaanbidders, m.
Célidée, f. naam eeeer anemone met zeegroene en rooskleurige binnenblaadjes,
met groote witte vleeschkleurig gemengde bloemen.
Célidographie , f. in de sterrek., Beschrij
ving der vlekken in (de ster) Venus 2 vr..
Céline , f. zie Mélisse.
Cellaires, m. pl. zekere Polypiers.
Celle , pron. f. zie Celui.
Cellépore , f. geslacht van Polypiers.
Cellérage , m. voorheen , Regt , dat men
van den wijn in den kelder aan den
heer betaalde, o.
Cellérerie , f. in kloosters, Keldermeester schap, m.

Cellérier, na. in kloosters, Keldermeester,
Huisbestuurder , m.
Cellérière, f. in kloosters, Keldermeesteres, Huisbestuurster , vr.
Celles , zie Celui.
Cellier, m, Wijnkelder , Kelder., Spijs.
kelder , Provisiekelder , m.
Cellite, sn. Cellebroeder , m.
Cellulaire , adj. Celachtig , Celvormig.
Cellule , f. Cel , vr. * -- , in de outleedk. , Cel , vr.; — adipeuse , Vetcel,
yr. * — , in de plantk. , Vakje van een
zaadhuisje, o. *-, van de bijen , Cel ,vr.
Celluleux, use, adj. Celvormig, Mes klei-

ne vakjes.

Cellulie , f. geslacht van schelpen.
Celoce , m. bij de ouden , Schip zonder
dek, o.
Célonite , f. geslacht van insecten.
Célosie , F. zie Passe-velours. *--, naam van
verscheidene soorten van amaranten.
Célotomie , f. veor•heen , zekere wijze om
eerie breuk te genezen , bestaande in
het afbinden van den balzak en de
zaadvaten.

Celsa, m. P1/aa, welke een wind tusschen

vel en vleescis veroorzaakt , vr.

Celcie , f. geslacht van Planteil.
Celui , (m. Celle , f. , Ceux , m- pl. , Cel
pl.), pron. dernonst., Die, Dat;-les,f.

Le meilleur acier dons on se sert en
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France , est celui d'Allemagne , ,Het bes- -

prendre les cendres, Naar de kerk gaan

dres , iet ascl kruis ontvangen ; Aller

Cladonie, Scyphophore, en Hécodopic.

om het aschkruis te ontvangen; fig.
te staal, hetwelk men in Frankrijk
Cendre , on pl. Cendres , Sterfelijk
gebruikt, is dat van Duischland , of:
,p verschot , o. , 4sch , vr. ; Les cendres
is het Duitsche. *-, Degene, Diege.
des morts , De asch der doode'n.
ne, Datgene, Hij, Zij ; - qui me
suit, Hij die mij volgt, Degene, die Cendré, ée, adj. Naar asch gelijkende,
4schkleurig , 4schgraauw ; Couleur
mij volgt; Ceux qui le disent, Zij,
cendrée, .,lschkleur, vr. ; Gris-, 4schdie het zeggen , Degenen , welke het
graauw. * - , in de ontleedk. , als :
zeggen. AANM. Soms voegt men (zie
Substance cendrée de cerveau, zie Partie
Ce , hetwelk bijvoegelijk , terwijl Cecorticale.
lui zelfstandig is,) er -ci of -lá , ach.
Cendree, f..4sch, waarvan men kapellen
ter , als : Celui•ci , Celle-ci , Ceux(Coupelles) maakt , vr. o -, Hagel
ei , Celles -ci, Deze , Dit ; Celui -Ià
(om mede te schieten) , m, ; Tirer avec
Celle-là, Ceux-1à, Celles -lá, Die, Dat,
de Ia -- , Met hagel schieten.
Gene ; Celui•.ci et celui•lá , Deze en
Cendrer, V. a. Eene aschkleur aan iets
die, Deze en gene.
geven , , lschverwig maken. * -, Net
Cément , m. in de scheik. , Cement , o.
ascm vermengen. * -, Het asch beCémencation , f. in de scheik., Cementestrooijeu.
ring, vr.
Cémentatoire , adj. in de scheik. , Op de Cen dreux , use , adj. Met arch bedekt s,
Vol asch.
cementering betrekking hebbende; Poudre -, Cementpoeder , o. ; Cuivre -, Cendrier, m, Ischgat , o., 4schkolk, tn.
Cementkoper , o. ; Eau - , Cementwater. Cendriette, f. zie Cinéraire.
Cémenter, V. a. in de scheik., Cementer- Cendrillard , zie Coulicou.
ren , flan de werking yan het cement- Cendrille, f. lschgraauwe leeuwerik, m.
*-, zie Fillecte, Mésange bleue et 1Vlépoeder blootstellen.
sange charbonnière.
Cénacle , m. bij de ouden , Eetzaal , vr.
Cendrures , f, pl. zekere aderen in
Cénarrhéne , m. zekere boom.
staal.
Cenchris , m. geslacht van boaslangen.
Cèue , f. Laatste avondmaal , dat jezus
Cenchrite , f zekere korrelige steen.
met de Apostelen hield-, o.; Le jour de
Cenchrires, zie Ammites.
t-,
bij
la -, Witte donderdag , m.
Cenchros , m. pl. bij de ouden, Diamant
ou : La sainte —,
La
-,
als:
K.,
R.
-gruis,o.
Het heilige avondmaal , o. * --, bij
Cenco, m. zekere adder.
Protest. , Avondmaal, Nachtmaal, o. ;
Cendal, m. soort van vlaggedoek.
Faire la -- , Zan het nachtmaal of avond Cendre , f. Fisch , vr. ; -- de bols, Hout
maai gaan, Het avondmaal of nacht
vr. ; -- de fenilles , Bladerasch -asch, ,
gebruiken.
-mal
vr. ; -- de plomb , Loodasch , vr. ; ook:
zie Cendrée in de a. beteek ,'- de cui- Cenelle , f. Hulstbezie , vr.
planten.
van
geslacht
vre , Koperasch , vr.; - d'étain , Tin- Cénie , f.
in de uitspraak bij
ouch, vr.; - gravelée, T?'ijnsteenasch, Cénisme, m• gebrek,
de Grieken, hetwelk bestond in het gevr,; Cendres de mer, Turfasch, Steenbruiken van alle tongvallen door eikolenasch , vr.; - d'or, Goudasch ,
fraude ren.
vr. ; -- du Levant, ou - de St. Jean.
van eene cénod'Acre, Raketasch van St. ,,jean-d'!l- Cénobiarque , m. Opperste
bie, on.
ere , vr. ; — de . fougère , Tlarenasch
yr. ; -- de varec , Wierasch , vr ; Cen- Cénobie , f. bij de Grieksclie christenen,
Klooster der cénobites, o.
dres bleues natives, Korrelig bergblaauw,
o.; Cendres volcaniques , Volcanische Cénobite , in. Kloosterbroeder , ns. zie
Cénobie.
ascli , o. ; - verte , berggroen , a.;
kloosterleven
Mettre ou Réduire en cendres, In de Cénobitique, adj. Tot het
behoorende ; Vie -- , Kloosterleven , o.
asch leggen; ook : Te vuur en te zwaard
van
de kloosverwoesten ; fig. } are pénitence avec le Cénobitophile , m. Vriend
terbroeders , m.
sac et in --, In zak en asch boete doen,
Cénobrion , m. zekere vrucht , b. v. van
In zak en asch zitten ; Le jour des
de Borraginées.
cendres , Le mercredi des cendres , .Ach•
geslacht van insecten.
dag, m.; van hier: Donner les een. Cénogastre, m.
zeker geslacht van plantres, Een kruis van gewijde asch op Cénomyce, m.
ten ter vereenigi ng der geslachten:
het voorhoofd maken ; Recevoir les cen-
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Cénoramphes, zie Lévirostres.
Cënotaphe, m , bij de ouden , Praalgraf , o.
Cens, m. bij de oude Rom. , Census, fn.
(d. i. opgave der burgers van hun' naara-,
ver mo gen , familie, enz. aan den Censor). 4 -, Schatting aan eenen leen heer,
enz. , yr. , Cijns, M.--^` , van
eene volkplanting aan het moederland,
Schatting, vr.

Censal, m. in de Levant, Makelaar , m.
Cense, f. in eenige streken , Boerderij , vr.
Censè, ée, adj. Geacht , Geschat, Gehouden; Etre - mort, [Voor dood gehouden
tinorden.
Censerie , f. in de Levant, zie Courtage.
Censeur , m. bij de oude Rom. , (in de
provinciën : Censiteur) , Censor , m.
* -- , Beoordeelaa r , .Regter , Bediller ,

m.; - sévère, Stceng beoordeelaar, in.
* --, Beoordeelaar , Kunstregter , m.
* — , on : — de livres , Boekenkeur der , m.
Censier , adj. m. , als : Seigneur -, ie
* -, m. * Grondheer , na.
Censiste , zie Censier.
Censi.tair.e, m. Bezitter van een cijnsbaar
goed, m.
Censiteur, zie Censeur.
Censive, f. Uitgestrektheid van de bezit
eens grondheers, vr. * -, Grond-tinge regt, o.

Censurer

,

Censuel , ile, adj. Tot het grondregt behoorende ; Droit -, Grondregt , o.;
Rente censuelie , Grondcijns, m.
Censurable , adj. Berispelijk.
Censure , f. ,ambt van eenen censor, C'ensorschap, o. * - , Beo ordeeling , vr.
* - , Beris ping , vr. ; Censures ecclèsiastiques, Kerkelijke ban, m., Kerkelijke
tucht, Kerkelijke straf, vr.; - de li
Boekenkeur, Censuur , vr.
-vres,
Af keu.
V. a. Berispen. *
ren, 1/eroordeelen (b. v. een boek).

Cent, adj. num. Honderd; Cinq pour -,
Vijf ten honderd. * -- , m. honderd,
Honderdtal, o.
Centaine, f. Honderd, Honderdtal, o.;
Arriver par centaines , Bij honderden
komen. * -, Draad of Band (om eene
streng) , m.
Centaure , m. Centaurus, Centaur , in.,
Paard mensch , o. ` * .-, zeker gesternte,

Centaurus, in.
Centaurée , f. Santorie , vr. , Duizend
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aard, Meusch van honderd ,gaar, m.
* -, f. Vrouw van honderd jaar , vr.

Centenier, m. fdoofdman over honderd, m.
Cente, ille, f. zekere plant, Nachmannetje , 0.

Centètes, m. pl. het geslacht Tenrec.
Centi , voorveegsel van de naamen dor nieuwe maten, het honderdste gedeelte van
het grondwoord aanduidende , zie : Cen-

tiaire , Centigramtne , Centilitre, Centimètre , Centistère.

Centiaire, m. honderdste deel van de Are,

,Vierkante el, vr.
Honderdste. *-, m. Hon.,
derdste (deel), e.
Centigrade , adj. In honderd graden ver.

Centième, adj.

deeld , Honderddeelig.
Centigramme. m

honderdste deel eenel

Gramme, Tiende deel des korrels, o.
Centilitre, m. honderdste deel der Litre,

Vingerhoed, m.
Centime, m, honderdste deel van den frank,
Centime , u:.
Centimètre, m. honderdste van den Mètre,
Duim , m.
Centinode, f. Knoopgras, o., zie Re-

nouée.
Centistère , m. Honderdste (deel) van -de
Stère, (Wisse,) o.
Centon, m. gedicht, dat uit de verspreide verzen van een' of meer dichters.
zamengesteld is , wier verzen men in
eene nieuwe orde verbindt, die oenen
geheel anderen zin daaraan geeft, dan
zij oorspronkelijk hadden, Conto, m.;
van hier : Werk, dat uit verscheidene
andere schrijvers zamengeflanst is, o.
Centonaire, m. bij de ouden, Iemand, die
het leér en de andere stoffen ter be.
dekking van het krijgstuig werkte.
Centothèque, f. geslacht van planten.
Cent.pieds , in. zekere vergiftige slang
van Siam.
Central , Ie , adj. Dat in het middelpunt
is ; Point -, Middelpunt , o. ; Feu -,
Centraalvuur , o. *—, Op het middelpunt betrekking hebben, Middel.
punsig ; Forces centrales , Centraalkrachten , Middelpunt.skrachten ; dezelve zijn twee : La force centrale cen-

tripète et La force centrale centiftige ,
Ceutripède en Centrifuge ; Regle central.e, Regel om het middelpunt en den

zie

straal te vinden van zekeren cirkel, m.

-guldenkri,o.
Centaurelle, f. geslacht van planten.
Centaurium , m. naajn van verscheidene
soorten van Gentianes en Gentianelles.
Cen.tenaire , adj. van wenst/ten , Honderd
v r- , • Honderdjarige grijs--jarig.

Centralisation, f n. w., enkel in : - des
ponvoirs, Vereeniging der magt in een

klein getal van personen , vr.
een middelpunt ver•
eenigen , Centraliseren.

Centraliser, V. a. In

Centranodon , in. geslacht

van visschep.
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Centrante , f. geslacht van planten.
Centranthère , f. zeker plantje.
do
Centre, m. Middelpunt, o.; Le
gravité, Het zwaartepunt, o.; fig. fam.
Etre dans son --, In zijn element zijn;
Etre hors de son —, Niet in zijn ele
nent zijn. * —, Middelste gedeelte,
Binnenste , o.; van hier : Le — d'une
armée, Het centrum van een leger; fig.
i

Verzamelplaats , yr. , Middelpunt , o.
V. a. bij glasslijpers , Een glas
oodanig slijpen, dat de grootste dikte
in het middelpun t is, Centreren.
Centrifuge, adj. als : Force (centrale) — ,
Middelpuntschuwende kracht, vr.

Centrer,

Centrine , f. zekere visch.
Centripête , adj. als : Force (centrale) -- ,

Middelpuntzoekende kracht , vr.

Centripétence, f. Strekking naar het mid.

delpunt, vr.

Centris, m. geslacht van insecten.
Centrisque , in. geslacht van visschep.
Centrobatique , adj. , als : Méthode — , ze kere wijze om een ligchaam te meten.

Centrogascère, m. geslacht van visschen.
Centrophe,, in. geslacht van visschen.
Centrote , m. geslacht van visschen.
Centrophylle, f. geslacht van planten.
Centropode, m. zekere visch.
Centropome , m. geslacht van visschen.
Centroscopie , f. Gedeelte der meetkunde ,
dat over de middelpunten handelt, a.

Centrote, M geslacht van irsecten.
Centumvir , m. Honderdman , Vt.
Centumviral, le, adj. Tot de honderdman
.

CEPIT
Centurion , m. bij de Rom. ,

Hoofdman
over honderd Centurion m.
Cenure, m..gcslacht van ingewandswor

men.

Céoan , m. zekere Indische vogel.
Céode, f, geslacht van planten.
Céophone, so. geslacht van schelpen.

Cep, m. Stam (van eenen wijnstok), Wijnstok, m. ; — de vigne , TWWijnstok, m.
* -- , pl. Ceps, veroud. , Kluisters , rm.:
nseerv., Boeijen, vr. meere.
Cépaea , f. soort _van het geslacht Orpin.
Cépean , m. Muntblok, Stempelblok, (d. i.
blok , waarop de stempel bevestigd
was,) o.
Cépée, f. zie Cépaea. *—, Bos uitloopers (aar eenen boom), m.
Cependant , adv. Intusschen , Ondertus•
schen, Onderwijl, Middelerwijl. *—,
conj. Echter. Evenwel, Nogtans.
Céphalacanthe, m. geslacht van visschen.
Céphalalgie, f. Geweldige hoofdpijn, vr.
Céphalanthe, f. geslacht van planten.
Céphale , f. zekere dagkapel. * —, ge.
slacht van visschen.
Céphalée, f. Hardnekkige hoofdpijn, vr.'
Céphalique, adj. Goed tegen de hoofdpijn.
Céphalite, f. Ontsteking . in de hersenen'
en derzelver vliezen, vr.
Céphalocle, na. geslacht van schaaldieren.
Céphalode , f. soort van Cupule in de Li.

diens.
Céphaloide, adj. van planten, Met een

hoofdje.
Céphalomètre, m. Hoofdmeter (bij eene
-nebhord.

Centutnvirat, m. Waardigheid van hon.
derdman , vr.

Centuple, m. Honderdvoud, a.; Rendre
au —,'Honderdvoudig terug geven.

Centupler, v. a. Honderdvoudig vermeerderen.

Centuriateur , 'm. enkel in : Les centuriateurs de IVIagdebourg , waaronder men
verstaat : De vier Nagdenburgsche
-godgeleerden, welke in het midden der
zestiende eeuw eene kerkelijke geschiedenis schreven, welke in eeuwen (Centuries) verdeeld was.
Centurie, f. honderdtal Romeisesche burgers , Centurie , vr. * —, Eeuw , yr.;

weinig gebruik. , dan in : Les centu.

nies de-1Vlagdebourg, De kerkelijke ge.

.schieden is van de Centuriateurs de Mag
en : Les centuries de Nostro--debourg;
damus, De centuriën (d. i. zekere voor.
spellingen, welkoe in honderden van
strop/sen , elke van vier of zes regels,
verdeeld zijn), 1, an Nostrodamus, vr.
meerv.

verlossing) , na.

Céphalono-mancie, f. Waarzeggerij door
het hoofd, vr.

Céphalopharyngien , adj. m., als : Muscle -,
Slokdarmspier , vr.

Céphalophore, f. zekere plant. * —, zie
Céphalopode.
Cephalopode , na. orde en familie van
Molusques.
Céphaloponie, f. ongebr., zie Céphalalgie.
Céphaloptère, m. , vogel in Brazilië.
geslacht van visschen.

Cephaloscopique , adj. als : Collection — ,
Verzameling van schedels, tot de kennis van dat ligchaamsdeel , vr. *—, f•
zie Cranologie.
Céphalostomes , f. pl. onderklasse van

Arachnoïdes.
Céphalote, f. geslacht van zoogdieren.
* — , geslacht van Carabiques. *—, ze kere plant. *--,familie van visschen.

Céphaloxe, f. twee geslachten van planten.
Céphée, m. een noordelijk sterrenbeeld,
Cepheus, m. * _, geslacht van dieren.
Céphélis, m. geslacht van planten.
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Céphus , m. soort van apen. * , afdee-

ling van de familie der duikelaars.
* —, geslacht van insecten.
Ceps, m. zie Cériomice.
Céraiste , f. geslacht an planten.
Céraitis , zie Fenugrec.
Céraja, m. zeker boompje.
Cérambycins, m. pl. familie van insecten.
Cérambyx, m. geslacht van insecten.
Cérames , m. pl. bij de oude' Grieken , gaten bij de; maaltijden, o. meere.
Céramicies, zie Céramiques.
Céramie , f. geslacht van insecten.
Cératnion, zie Polysperme.
Céramique, m. te 4thene , eene openbare
wandeling, Ceramicon,o. *--, Strijd
Loopbaan, Renbaan, vr. -perk,o.
Céramiques, f. pl. te 4:/cone , Ceramische
spelen, o. meerv.
Ceramopse , f. geslacht van planten.
Céranthe , f. geslacht van planten.
Céranthère, f. geslacht van planten.
Céraphron, m. geslacht van insecten.
Céraptères, m. pl. geslacht van insecten.
Cérasites, f. pl. Kersvormige versteeningen , vr. meerv.
Céraste, m. in Afrika, Horenslang , Drakenslang, vr. s—, geslacht van wor. men.
Cérat, m. Waszalf, vr.
Cératine , f. geslacht van insecten.
Cératiole, f. heestertje, Amerikaansche

heide, vr.
Cératocarpe, m. zeker plantje.
Cératocele, f. Hoornvliesbreuk , vr.
Ceratoglosse, m. Tongspier, vr.
Cératoïde , zie Cornée.
Cératoïtes , m. p1. ánmonshorens , m. mrv.
Cératolithes , f. pl. zekere versteeningen.
Cératonème, f. geslacht van planten.
Cératop.étale, f. geslacht van planten.
Cérato-pharyngiens, m. pl. zekere spier.
bundels , velke tot de Hydro-pharyngiens
behooren.
Ceratophytts, m. pl. soort van plantdieren.
Cératopogon, m. geslacht van insecten.
Cératosanthe , f. geslacht van planten.
Cératosperme, m. zekere plant van de
Algues. * —, zie Coceigrue.
Cératostaphylin, m. Huigspier , vr.
Cératotome, m. Lancet voor het hoornvlies , a.
Céraulotos , m. geslacht van zeeplanten.
Céraunia, f. Dondersteen, m. *—, zie
Céraunites.
Céraunias 2 Céraunita , m. zekere versteeningen.
Céraunion, m. bij de ouden , Kruis bij
een vers , dat men afkeurde , o.
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Céraunitea, f. pl. zie Astéries. * -- ,;
de ouden , Steenen bijlen , vr. tneerv.
Céraunoscope, m. bij de ouden, zekere
priester, Donderbeschouwer, m.
Céraunoscopion, m. op de tooneelen der

ouden , Dondertoren, m.

Cerbère, u. , Cerberus, He/hand, on.;
fig.. fain. Norsche poottier of wachter,
in. * —, bij de oude scheik. , Salpe.

ter, o.
Cercaire, m. geslacht van infusie diertjes.
Cerce , zie Ccherche.
Cerceau, m. Hoepel, Tonneband, m. *—,

bij jag., 1/age/strik, m. *_, pl. Ceri
ceaux, Buitenste slagveren .(der roof,
vogels) , vr. meerv.
Cercelle, f. Taling, m.
Cercéris , m. geslacht van insecten.
Cercio M. zekere Indische vogel.
Cercie, m. Cirkel, Kring , Hoepel, Ring,
m.; -- d'arpenteur, Meetring, m.,
,

Meetschijf, vr.; -- goudronné, Fik
krans, m. * —, Ijzeren hoepel, (om
een vat,) in.; fig. Gezelschap , o. *--,
als : — vicieux , J/alsche redenering,
waarbij men het te bewijzen als bewezen stelt, yr. * —, in de aardrijksk.
Kreits , m. * —, in de sterrek. , als :
-- entier on répétiteur, .Repetitiecirkel , m.

;vat, enz.)
leggen s
Cerclier, m. Hoepelmaker , m.
Cercocère , m. geslacht van zoogdieren. .
Cercodée , f. zekere plant.
Cercope , f. geslacht van insecten.
Cercópithègne, m. aap van het geslacht
der Guenons.
Cercosis, f. Sponsachtig uitwas, in den
mond der baarmoeder, o.
Cercler, V. a. Hoepels om (een

Cercueil, m. Doodkist, Kist, vr.; Met-

tre un mort clans un —, Een lijk kisten.
Cercure, m. bij de oude Aziaten , Vracht.
schip.

Cerdane, m. boom in Peru.
Céréale , adj. f. als : Plante — , Plant , van
welker zaden men brood maakt , vr.
Cérébelleux, use, adj. als : Artères cérébelleuses, naam van drie hersenaders.
Cérébral , Ie , adj. Eersen . . . . ; Artère cérébrale , Hersenader , vr.
Cérébriforme, adj. Hersenvormig; Dégénérescence —, soort van kanker.
Cérébristes, Cérébrites, f. pl. zie lVIéandrine.
Cérémonial , m. Ceremonieel , o. , Ingevoerde gebruiken , o. nzeerv. * —, bij
R. K. , Ceremonieboek (voor de godsdienst), o.
Cérëmonie , f. Ceremonie , Uiterlijke
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plegtigheid , vr.; De —, Plegtig,
Plegtstatig; Habit de—, Staatsiekleed,
Plegtgewaad , o..; Maitre des cérémonies, Ceremoniemeester, m. *—, Over-

drevene beleefdheid, vr. ; Sans - -, Zon.
der complimenten. ` — , in glasblaz. ,
als : Faire la —, trachten , tot dat het
glas eene zekere vastheid verkregen

heeft.

Cérémonieux , use, adj. Overdreven beleefel of vriendelijk.
Céréolithe; f. zie Stéatite des basaltes.
Céréopsis, m. geslacht van vogelen.
Céréoxyle , m. zie Iriartée.
Cérérite , zie Cérite.
Cérérium , zie Cérium.
Cérès, f. Ceres, vr. ; fig. — et Bacchus,
Graan en wijn.
Céresie, f. geslacht van planten.
Cér rf, m. hert , o. ; Chasse du —, Hertejagt , o ; bij jag. , als : Jeune —, Hert
yan het derde tot het vijlde jaar, o.;
-- dix corn jeunement , Hert in het
zesde jaar, o.; -- dix cors, Hert in
het zevende jaar, o.; Vieux—, Hert
boven het zevende jaar , o.
Cerf-du.cap, m. zie Caama.
Cerfeuil , m. Kervel, vr.
Cerf- volant, m. Y'liegrnd hert, o., Scha
, tra. * --, Vlieger,'Draak, m.-lebijtr
*—, bij looij., Bij aanneming gelooid
vel, waarvan zij den buik hebben af.
genomen , o.
Cérie , f. twee geslachten van insecten.
Cérinthe , f. zie Mélinet.
Cérinthoïdes, f. p1. zie Cérinthe.
Cériornice , m. soort van duivelsbrood.
Cérion , m. Bene plant.
Cérique , m. zeker schaaldier.
Cérirostres , m. pl. ' vogelen met een vlies
aan den wortel der neb.
Cerisaie, f. Kersenboomgaard, ra.
Ceri;e, f Kers, Kars, vr.
Ceriseste, f. kleine roude pruim.
Cérisier , m. Kersenboom M.
Cerisin , zie Cerizai.
Cérite , m. geslacht van schelpen.
Cérithe, zie Cérite.
Céritier, m. dier van het geslacht Cérite.
Cétium, m. zeker metaal.
Cérium oxydé silicifère noir , m. zie Allanite.
Cérix , m. zekere schelp.
Cerizai, m. zie Serin et Tarin (d'Italie).
Cermatides , m. pl. familie van insecten.
Cerné , ée , adj. inzond.: Avoir les yeux
cernés, Blaauwe kringen om de ooggin
hebben; ook: Een Blaauw oog hebben.
Cerne, m. (Biaautive) kring (onder de
eigen), m. * —, Blaauive kring (ons
f'

,

eene wood), m. *..9 Kring ran , het
hout, o.
Cerneau, m. (Halve) kern eenser noot, vr.;
Manger des cerneaux , Noten eten ; van

hier noemt men : Vin de cerneaux , zekere rozeroode wijn, die goed om te
drinken is, wanneer de walnoten rijp
zijn.
Cerner, V. a. Rondom snijden of insnij.
den. *—, als: — des noix, Noten midden doorsnijden, om er de kern uit
te halen. *—, Eenera kring om iets
un arbre, Bene
maken ; van hier :
snede rondom door de schors van Benen
boom maken. * —, in de krijgsk., Van
alle kanten insluiten, Omsingelen; fig.
— q. q. , Iemand zoodanig met zekere
lieden, enz. omgeven , dat hij daar•
door verpligt wordt , om te doen, zt►at
men van hem verlangt.
Cernuateur, m. bij de Rom. , zekere sprin—

ger.

Cérochète, m. geslacht van insecten.
Cérocome, m. geslacht van insecten.
Céroène , f. Pleister van was en azijn,
vr.; ook : andere pleister.
Céroféraire , m. bij R. K., Waskaarsdra.
ger, m.

Cérographe , m. in de oude gefch. , Zegelring , m. , Zegel , o.
Céroïde , adj. Naar was gelijkende.
Céromancie , f. Waarzeggerij uit wassen
beelden , vr.
Céromel, m. Was. en honigzalf, vr.
Céron , zie Suron.
Céropales, m. p1. geslacht van insecten.
Céropége , m. geslacht van planten.
Cérophores ,in. pl. zoogdieren met holle en
vaste horens. * -, geslacht van planten.

Cérophyte, M. geslacht van insecten.
Céroplastique, f. Boetseren, . o. , Boet
seerkunst , vr.
Céroplate , m. geslacht van insecten.
Cérostome, 01. geslacht van insecten.
Cérouène, zie Ceroètne.
Cerque, m. geslacht van insecten.
Cerquemanage, m. weleer 1 Ambt , o. en
f''errigti ng van een' beèedigden grens
vr.
-scheidr,
Cerquemanement, m. weleer , Het zetten
of Manwijzen der grenssteenen.
Cerquemaner , v. a. weleer , De grenssteenen zetten.
Cerquemaneur, na. weleer, Grensschei -

der , m.

Cerris, m. bij Plinius , zekere aap.
Certain , ne, adj. Zeker , Gewis , Onbe.
twistbaar , vast ; One nouvelle certaine ,
Bene zekere tijding. * —, Zeker, Ver-
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ze kerd ; Étre .- de q. ch., Zeker van
iets zijn. * -, Bepaald , Vast, Vastgesteld ; Un nombre - , Een bepaald

getal. * -, Eenig , Zeker , Deze en
gene ; - auteur a dit , Zeker schrijver
heeft gezegd; Certaines geus prétendent,
Zekere lieden beweren. * -, m. Het
zekere, Zekerheid, vr.
Certainement, adv. Zeker , Gewis , Ze -

kerlijk.
Ce rteau , m. eene peer..
Certes ,'. adv. Voorzeker, Zeer zeker.
Certificat, m. Schriftelijke verklaring,
vr., Certificaat, Bewijs, o.
Certificateur, m. zie Arrière- garant.
Certification , f. Verklaring van de be.

voegde autoriteit eener plaats , dat de
te verkoepen goederen behoorlijk zijn
afgekondigd , vr. *-, Verklaring,
dat een borg goed is , vr.
Certifier , V. a. Verzekeren. * - , als :
-- une caution , De deugdelijkheid van
Benen borgtogt bekrachtigen en zich
daarvoor verantwoordelijk stellen ; —
les criées, Eene verklar i nar geven, dat
de verkoopins van goederen behoorlijk
is afgekondigd
Certitude, f. Zekerheid, vr. *-, Tier.
zekering , vr. * --, Duurzaamheid,
Bestendigheid, vr.
§ Cérutnen, m. Oorsmeer, o.
Cérumineux, use, adj. Wasachtig.
Ceruse, f. Loodwit , Ceruis , o.
Cervaison, f. van herten en reeën, als:
Etre en pleine —, Vet zijn.
Cervantese , m. zeker boompje.
Cervaria , f. soort van Athamante.
Cerveau., m. Hersens , vr. meere. , Brein,
o.; Etre enrhunié du --1 Verstopt in de

hersens zijn; fig. Brein, Verstand, o.;
Avoir le - blessé , timbré, de nonté,
troublé , Niet wel bij zijn verstand zijn;
S'alambiquer Ie -, Zich met de borst
op iets toeleggen ; Tirer q. ch. de son -,
Iets uit zijn hoofd kalen. * ^- s bij
klokkengist. , Bovenste eener klok , o.
Cervelas , M. Cervelaatworst , Wot$t,
Saucijs, vr.

Cervelet, m. Achterbrein, o. * - , soort
van Champignon.

Cervelle, f. Hersens , vr. meerv. ; - de
veau , Kalfshersens, vr. mrv.; fig. fans.
Brein, Verstand, o.; Sans -, Brein.
loos , Hersenloos ; -- évaporée , Brein.
loos mensch , m. x - als : - de pal.
mier, Zoet merg boven op den stuns van

den palmboom, 0.
Cervicaires,f.pl. eenige soorten van planten.
Cervical, le, adj. Tot den nek behoorende; Glande cervicale , 1Vakklier s yr.
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Cervicine, f. zeker plantje.
Cervico•mastoïdien, adj. als : Muscle -,
on : * --', m. zie Splénius.
Cervico•scapulaire , adj. als : Veine -,

Nekader, yr.
Cervier, adj. m. als : Loup -, zie Loup.
cervier.

Céryces, m. pl. te Athene, Omroepers,
m. meere.

Cérylon , M. geslacht van insecten.
César, m. fig. als : C'est on -, .Hij is
een moedig mensch.

Césarienne , adj. f. als : Opération --,
Keizer snede , vr.

Césariens, m. pl. zekere kampvechters
weleer te Rome.
Cessant, te, adj. als: Toutes afFaires ces.
sautes, Daar alle bezigheden ophouden ; Tous empêcherens cessans , Daar
alle beletselen uit den weg geruimd
zijn.
Cessation, f. Ophouding, vr., Stilstand,m.
Cesse , f. enkel in : Sans -, Zonder ophouden, Onophoudelijk, m.; fans. N'avoir point de —, N'avoir ni repos ni -(qu'on ne soit venu Is bout de q. ch.),

Niet ophouden , Rust noch duur heb
Niet rusten , (voor dat men iets-ben,
tot stand gebrazt heeft.)
Cesser, V. n. Ophouden ; - de travailler,
Ophouden te werken; Faire -, Doen
ophouden, Eindigen. * -, v. a. Doen
ophouden, Staken, Ophouden met...,

IValaten.
Cessible, adj. Af te staan.
Cession, f. Aftand, m., Overgeving, vr.;
Faire — (de) , elfstand doen (van).
Cessionnaire, m. et f. Degene, die iets
afstaat , of aan leien iets afgestaan

wordt.
Ceste , m. Strijdhandschoen , m. * -,

Gordel van Venus, m. * -, geslacht
van visschen.
Ceste.de-Vénus, m. zekere visch , Venus.
gordel, m.
Cestoïdes , m. pl. orde van ingewandswormen.
Cestracion, m. een visch.
Cestran , m. geslacht van planten.
Cestron, ni. bij de Grieken, zie Bétoine.
Cestrorhin, m. ondergeslacht van Squa•
les.
Cestrum, m..) zie Cestron. *-, bij LintNEUS, zie Parqui.
Césulie , zie Caesulie.
Cësure , f. in een vers, Snede , Cesuur , vr.,

Rustpunt, o.
Cet, zie Ce.

Cétacé , 'cé , adj. Tot het geslaclst der

lvalvisschen behoorende.
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Cétacés, in. pl. (geslacht der) Walvis.
.. schen , m. meerv.
Cétérach , m. geslacht van varenkruiden.
Céthosie , f. geslacht van insecten.
Cétocine, f. geslacht van schelpen.
Cétoine , f. geslacht van insecten.
Cétologie , f. Beschrijving der Walvis.

schen,, vr.
Cétorhin , m. ondergeslacht van visschen.
Cetraire, m. geslacht van planten.
Cette,

CHA

CET..

zie

Ce.

Cévadille , f. zeker zaad , waarmede men

luizen verdrijft.

Cévalchichille , f. s?ort van wijnstok.
Ceylanite , mA zekere steen.
Ceyx, m. zekere vogel. *-, geslacht

. van ' insecten.
CI^a , in eene Sinesche zijden stof. *
in Sina, Thee , vr.
Chabasie , Chabazie , f. zekere steenach•
tige stof
Chabec, zie Chebec.

Chahir , m. zeker dier, ontstaan door de

vereeniging van den bok met de ooi.

Chablage, m. Werk van den Chableur, o.
Chableau , m. Touw , waarmede men sche-

pen op eene rivier tegen stroom opsleept, o.
Chabler, V. a. Een hijschtouw aan iets
vastmaken, om het op te hijsehen.
Chableur, m, Iemand, die belast is met
de zorg , om schepen op rivieren onder
bruggen door te brengen, en op andere moeijelijke plaatsen van dienst te
zijn.
Chablis, m. Omgevallen boom, m.
Chabran , m. zeer fijn Bengaalsch netel doek.
Chabot , m. Pos , Post , vr.
Chabots, m. pl. Steigertouwen, o. meere.
Chabraque, m. Schabrak, vr.
Chabrée, f. geslacht van planten.
Chabrillou, m. geitenkaasje (in Auvergne).
Chabuisseau , in te Rochelle , zeker vischje. *-, zie Cbevantie.
Chacabout, m. in Indië , Gad dienst van
Chaca , vr.

Chacal , m. een dier , jakhals , m.
Chacamel, in. zekere vogel.
Chacar, m. geruit katoen van Surat.
Chacarille, zie Cascarille.
Chacelas , zie Cnasselas.
Cha-cha, m. zie Litorne.
Chacha-vototolt, m. vogel van Mexico.
Chaconne, f. zekere dansmuzijk, Ciaconne , vr. ; van hier : - chantante,

Zangstukje naar de wijs eener chaconne, 0.
Chacun, re , pron. subst. Ieder , Elk ;
-- d'eux , Ieder hunner ; Chacune d'el-

les, Ieder harer. * 4 al. Iedereen,
,

)

Elkeen, Een ieder, Een iegelijk, m.
AANM. Als bijvoeg. bezigt men Chaque.
Chadara , f. zekere kraai.
Chadare , f. geslacht van planten.
Chadec , m. zekere citroenboom.
Chadet, m. Murex sinensis , m.
Chaerophyllos , m.

soort van kervel.

Chaerophyllum , m. naam van verschil-

lende planten.
Chaetanthères , f. pl . soort van planten.
Chaetarie , f. geslacht van planten .
Chaetochyle, m. geslacht van planten.
Chaetocrater, m, zekere boom.
Chaetospore, m. geslacht van planten.
Chaeture, m. geslacht van planten.
Chafée, f. bij de stijfselmakers , Tarwen
-bolster,m.v
Chaferconées , f. pl. geschilderde lijn.
ivaten.

Chafouin , M. fam. Klein mager ventje,

o. *-, zeker dier.
Chafouine, f. fain. Klein mager wiffje, o.
Chafourer, V. a. veroud., Bederven, Klad

-den.
Chafoureur,, m. verou d. , Kladder, m.
Chagrainier, zie Chagrinier.
Chagrin, m. flarszeer , Verdriet, o.,
Kommer, m., Droefheid , Droefenis,
vr.Segrijnleêr, o. *-, ne, adj.

Treurig, Verdrietig, Gemelijk.
Chagrinant, te, adj. Bedroevend, Ver
-drietg.
Chagriner, V. a. Kommer veroorzaken,
Verdrietig »laken. * - (se), v. pr.
Zich bedroeven , Zich ergeren ; Sc - de
11. ch. ,

Zich iets aantrekken.

Chagrinier , m. Segrijnmaker, m.
Chaideur, on. Ertsstamper , m.
Chaillette , f. geslacht van planten.
Chamne, f. Keren, vr., Ketting, ns.;
.- à Ia Catalogue , Dubbele keten (d. i.
waaraan elke schakel door twee andere
gaat), vr.; --- carrée, Vierkante ke.
ten, vr.; - eta gerbe, Vierkante keten (d. i.wanneer de schakels de geaante eener 8 hebben), vr.; - sans
Ilia , Keten zonder eind , vr. ; fig. Ke.
ten, vr., Band, n1. ; van hier: Slavernij, vr. ° -, Galeistraf, vr.; van
hier: Hoop galeislaven, m. *-, menigte van dingen, Keten, vr.; Une -de montagnes, Eene bergketen, vr.;
fin. . daneenschakeling, Reeks, vr. * - 5
bij landreet., Meetketting, Ketting, m.
*--, bij wevers, Ketting, m., Schering, vr. '°-, in de bouwk. , Opeen.

gemetselde steenen, waarop de balken
rusten, m. meere. * - , Kettingdans, m.

Chalaé , ée, adj. in de plantk. , 1/an dee.
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len , die met cie einden aan elkander

Chalcidique , m. bij de ouden, Staatsie.
zaal, vr.
verbonden zijn.
Chalnette , f. Ketentje , Kettingje , o.; Chalcidites , m. pl. zekere insecten.
Chalcioecies , f, pl. feesten ter eere i'an
Point de —, Kettingsteek , m.
Minerva te Lacederr,on.
Chainon , m. Schakel , Schalm , in.
Chair, f. Vleesch, o.; — de boeuf, Ossen- Chalcis , m. geslacht van insecten.
vleesch , o. ; Chairs baveuses , Wild Chalcite, m. zie sulfate de cuivre.
vleestb , o. ; -- vive , Levend vleesch , Chalcographe , m. Graveerder in metalen , o.
Leven, o, ; Cet animal est bien en —,
Dit dier is dik , zit goed in het Chalcographie f. Graveren in metalen , o.
vleesch ; .— d'un Poisson , d'un fruit, Chalcopyrite , m. Koperhoudende vuursteen, en.
T7leesch van eenen visch , van eens
vrucht , o. in de bijbeltaal , Vleesch , Chaldaïque, adj. Chaldeeuwsch.
o. ; Le verbe s'est fait —, Het woord is Chaldéen , m. Chaldeeuwsch , "o.
vleesch geworden, vr.; fig. Mensche. Chale , f. in de zoutkeet. , houtmijt , yr.
lij ke natuur , vr., Pleesch , o. ; Morti- Chile , f. zie Schall.
Chalef, m. geslacht van planten.
fier sa — , Het vleesch dooden. * —, in
de schilderk. , flleesch , o. ; Couleur de Chalémie , f. Schalmei, Herdersfluit, yr.
Chalet, m. in Zwitserl. , Kaashut , vr.
—, 1/leeschkleur, vr. bij looij.,
f. Hitte , fU ette , vr. * --,
Chaleur,
Vleeschkant, m.; van hier: Donner une
Speeltijd, m. ; e
Etr en —, Ridsig
facon de — , Den vleeschkant bever.
zijn ; La chienue est en — , De teef is
ken ; Vaches on Veaux a — grasse , Vetloopsch of ridsig; fig. Hitte, Hevigleer, o.; Vaches et veaux à — douce,
heid, vr. , Ijver, m.
Vellen, die aan den erf kant met vet,
en aan den vleeschkant met olie bereid Chaleureux , use , adj. w. gebr., Van een's
besten aard.
Zijn , o. meere. ; Tenir de — , Den
Chalibé, ée, adj. zie Calibé.
vleeschkant afschrappen.
Chaire, f. Kansel, Preekstoel, m. `--, Chálic , m. w. gebr. , Ledekant, vr. en o.
Bedstede , vr.
Spreekgestoelte van Benen redenaar,
hoog leeraar , enz. , o. * —, Hoogleer - Challula , m. een visch.
Chaloir, V. n. veroud. , nog in: Il ne m'eni
aarsambt , o. * r- , Bisschoppelijke
chant, Het scheelt mij niets.
stoel, Stoel, m.
Chaise , f. Stoel , m. * , on : percée, Chalon , m. zeker groot vischnet. * -•-^
zekere wollen stof.
Stilletje , o. * — , ou : — a porteurs ,
Draag koets , vr. , Draagstoel , m. * --, Chaloupe, f. Sloep , Barkas, yr.
Chaloupe.cannelée , f. zekere schelp.
(ook: — roulante,) Chaffs, vr. ; — de
poste , Postchais , vr. * -^- , voor werk- Chaloureux , use , adj. pop. Chaleureux.
tuig. , Stoel , m.; -- d'un moulin à vent,
Chalumeau , m. Pijpje van stroo', riet,
enz., o. * —, Schalmei, vr. *—, Sol.
Molenstanders , m. meere.
den
mast
eerier
(aan
Chala^nide , f. Stut ,
deerpijp, vr.
galei,) m.
Chalumet , m. Eindje van eerie pijp, o.
Chaland , m. Klant , Kalant , en.
Chalut, 'm. zeker vischnet , o.
Chaland , m. zeker rivierschip op de
Chamade, f. Chamade, •vr. (d. i. teeken
Seine. * —, adj. m. , als : Pain --,
met de trommel of de srompet, dat men
Brood, dat met een chaland wordt aan
verlangt te capituleren , -)nz.)
gebragt, P.
Chamaebalanus, m. zie Arachide.
Chalande , f. Klant, Kalant, vr.
Chamaebuxus, m. soort van Polygale.
Chalandise, £ Klandisie , Nering , vr.
Chamaecerasus , m. Laag kersenboompje,
—

—

Chalase , zie Chalaze.
Chalasie, f. zeker gezwel aan de oogleden.
Chalascique, adj. De vezelen verslappend ;
Remède —, on : * — , m. Middel ter

verslapping der vezelen, o.
Chalaze, f. ongebr. , Een der twee ban-

den, welke den dojer in het midden
van het wit houden , m.
Chalazophylacées , f. pl. bij de ouden,

Stormvoorzeggers , m, meers.
Chaleas, m. geslacht van planten.
Chalcide , m. geslacht van wormen.

o. * -- , zie Xylostéon.
Chamaedaphnoïde, m. soort van Daphné
op Creta.
Chamaedore , m. geslacht van planten.
Chamaedrifolia, f. zekere plant.
Chamaedrios, Chamaedrys, m. Kleine eik, m, .
Chamaeficus, in. zekere vijgenboom.
Chamae-gelseminum , m. soort van jasmijn.
Chamaegenista , m. Kleine brem , vr.
Chamae-iris, m. naam van Benige soorten van iris.

Chamaeitéa, m. kleine 41pische wilg.
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Chamaejasme , m. naam van drie fraaije

planten.
Chamaelarix, m. soort van Aspalath.
Chamaelinum , m. zie Rudiola.
Chamaelirion , m. geslacht van planten.
Chamaemelon, m. zekere plant.
Chamaemespilus , m. klein mispelboompje.
, Chamaemoli, m. soort van klein look.
Chamaemorus , in. sport van braamstruik.
Chaniaemyrsine , F. zie Myrtille.
Ch:maenérion, m. zie r-IerbeSaint-Antoine.
Chamaepericlyménutn, m. zie Cornouiller

herbacé.
Chamaeraphis, m. geslacht van planten.
Chamaeriphe , m. soort van Polypier.
Chamaespartium, m. soort van brem.
Chamaesyce , m. soort van Euphorbe.
Cha.rnagrostide , f. geslacht van planten.
Chamailler, V. n. et Se -- , v. pr. fam.
Vechten, In het honderd slaan. *—,
Twisten.
Chamaillis , m. fam. Gevecht, o. , Twist, m.
Chamaizelon, m. soort van palmboom.
Chaman, m. zekere priester, welke zich
tevens met touverij inlaat.
Chamanisme , m. Chamanismus , o.
Chamarais , m. zekere Indische vruchtboom.
Chamarier , m. te. Lyon , weleer zeker kerm
kelijk ambtenaar.
Chamarras, m. Watergermander, m.
Chamarrer ; V. a. in eenen slechten zin , Optoo/jon, Opschikken , Toetakelen ; fig. Un
style chamarré , Een kakelbonte stijl , m.
Chatnarrure, f. Belagchelijke sieraden
o. meerv.
Chambellage, m. zeker..;regt aan den leen
verschuldigd.
-her
Chambellan, m. Kamerheer, m.
Chambellanie , f. Kamerheerschap , o.
Cham.bia.tloo, m., zekere boom.
Chambourin , m. zekere steen.
Chambranle, m. Lijstwerk of Snijwerk
aan deuren , vensters, enz. , o.
Chambre, f. Kamer, vr.; — a toucher,
Slaapkamer, vr.; — à manger, Eet.
kamer, vr. ; — de parade, Pronkkamer,
vr.; -- à feu, Stookkamer, Woonkamer, yr.; — garnie on meublée, Ge.
rneubeleerde of Gestoffeerde kamer , yr.;

Leger en - garnie , Op gemeubeleerde
kamers wonen; Garder sa. --, Zijne
kamer houden Valet de —, Kamerdienaar , m. ; Femme de —, Kamenier, vr,;
Robe de —, Slaaprok. Huisjapon, in.;
.Pot de —, Waterpot , Nachtspiegel, m. ;
Travailler en —, In huis (d. i. niet op
eenen winkel) herken; Tenir use fille
en —, Een meisje kameren ; fig. fam.
11 a bien des chambres h louer dans sa
fete, Eiij is er een van de -vijf kwijt,
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Het schort hem in de bovenste verdieping. °— , Kamer van eenen vorst,
vr.; van hier : Avoir les ` entrées de
la —, 1/rijen toegang tot den vorst
hebben; Les pages cle la —, De lijf
La musique de la —,-jonkers,m.v;
De karnermuzijk , yr. ; van hier : De
gezamenlijke kamerheeren. *—, naam
van verscheidene regtbanken , enz^.^. 1 Kavoer , vr. ; La — des comptes , .Drfe re.
kenkamer, vr. * — , in het Eng. Farlem.,
r- haute , — des seigneurs, Iloogerhuis ,
o.; -- basse, — des communes , Lager.
huis, Onderhuis, o. *—, holle ruimte , Kamer, yr. *—, bij wev., Ruimte tusschen twee tanden van eengin weverskam , m. * —, holte in het lood,
waarin het glas wordt gezet, vr. * —,
soort van val. *—, bij jagers , Leger
van eenhert (bij den dag), o. * — , in
de natuurle. , als : — obscure , Donkere
kamer , Chambre-obscure, Camera ohs.
core, vr.
Chambrée, f. Soldaten,_ welke in de zelf
kamer wonen , •m. meerv.-detnof
* —, elanschouevers in den schouwburg,
m. sorcery. ; Avoir — entière, Den schouwburg vol hebben. * — , in de leigroev. ,

Diepte, vr.
Chambrelan , m. Beunhaas, m.
Chambrelante, asij. f. in : Presse —, Ge-

heime drukpers, vr.
Chambrer, V. n. In de zelfde tent of ka
wonen. * — , V. a. w. gebr. , In-mer
Bene kamer opsluiten. *--, Ter zijde
nemen , om riet ... alleen te spreken.
* _, als : — use selle , Eenen zadel
hol maken ter plaatse , waar een paard
gedrukt is.
Chambrerie , f. Ambt van Chambrier
Schatmeesterschap, o.
Chambrette , f. far. Kamertje, o.
Chambreule , f. soort van Galéope.
Chan.brier , m. weleer , als : Grand
Schatmeester des konings , m. *—, Schat
-mestrvan
een domkapittel , m.
Chambrière, f. fate. Werkmeid, Huishoud
vr. * — , Voermans- reiskunde.-ster,
daar, m. * -- , in de rijsch., Lange
zweep, vr. * — Steunstok aan de gaffel van een rijtuig , m. * -- , bij hoef.
steed. , Werktuig om de kolen of het
ijzer in het vuur te schikken, o. *—,
Spinrokband, m.
Chambrillon, f. pop., Klein dienstmeisje, o.
Chars-than, m. een boompje.
Chame , zie Came.
Chameau , m. Kameel , o. * —, Kennels.
haar, Kemelsgaren , C. * — zekere

schelp. * —, Scheepskameel , Kameel, o.
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Chamecisse , f. zekere aardveil.
Chameck, Chamek, m. soort van aap.
Charnéléon , zie Caméléon.
Chameleuce , f. oude naam voor : Calament.
Chamelier , m. Kameeldrijver , m.
Chamire, f. zekere plant.
Chatnite , f. zekere schelp.
Chamitis, m. geslacht van planten.
Cbamlagu , m. naam van eenen Kobinier
in Sina.
Chaco-lon-la, m. plant in Sina, om blaauw
te versven.
Chamois, m. Gems , Wilde geit, Berggeit , vr. * -, Zeemleer , o.
Chamoiserie f. Zeemtouwerij , yr. * -,

Champarter , V. n, De korentienden heffen.
Champarteur , m. Invorderaar of Hei fer
der korentienden , m.
Champé , ée , adj. in de wapenk. , als : Un
lion de gueules , Een leeuw in een
rood veld.
Champeaux, m. pl. Weilanden „ , Velden,
o. meerv.
Champer, V. n. in de zoutkeet., Het hout
op den rooster werpen.
Champêtre, adj. Landelijk; Vie -, Landleven, .Ruitenleven, o.; Travail-, Bui.
tenwerk , o. , Veldarbeid , m.
Champeur, m. Stoker (in zoutkeesten), m.
Champi, m. Papier voor vensterramen, o.
Champie , f. geslacht van planten.
Champignon , m. Paddestoel , m. , Kam.
pernoelje , vr., Duivelsbrood , o., Champignon , m.; Sauce aux champignons,
Clsampignon -saus , vr. ; fig. Cet homme
est venu en one nuit, comme en -, Deze man is plotseling in aanzien gekomen. *-, Kool aan de pit eener lamnp,
enz. , vr. * - , inde geneesk. , Vleesch .
achtig uiewas, o. *-, in de bouwk.,
soort van fontein.
Chainpignonnière, f. Champignonbed , o.
Champion , M. Kampvechter , m. ; fig.
Kampvechter, Verdediger, field, m.
Champler, v. a. scheepsw. , De zijden
der tent neuslaan.
Cham p•lever , V. a. et n. bij juweel., Uit.
holen.
Chatnplure, f. .Bevriezing der jonge loten aan koomen , vr.
Champonier, m. Paard met lange hie•

Zeemleér, o.
Charnoiseur, m. Zeemborei ,der, Zeemtou.
ever , m.
Champ , m. Veld , o., Akker, m. , Land,
o.; van hier : Abler aux champs , Het
vee hoeden ; En plain -- , In het vrije
(of opene) veld; van hier: Sur le -,
adv. Dadelijk , Op staande voet ; A tout
bout de --, fam. Om eenen haverklap;
(bij de ouden, als:) Les champs élisées,
De Elisesche velden , o. meerv. , Het
rijk der dooden; fig. fam. Avoir Ia clef
des champs , Kunnen gaan, waar men
verkiest ; Donner k q. q. la clef des
champs , Iemand de vrijheid geven , om
te gaan, waar hij . wil. b-,, bij de
Rom., Oefenplaats, vr.; van hier:
fig. Veld, o., -Baan , vr.; Le -de l'honneur, De loopbaan der eer, vr.
het krijgswez., als:- de bataille, Slag.
geld, o.; Bactre aux champs, Den veldsoarsch slaan ; fig. Prendre bigin son de bataille, Zijne maatregelen goed nemen ; Le - dèbataille lui est resté , Hij
heeft het veld behouden; Etre aux champs,
Ongerust zijn ; Mettre aux champs ,
Verlegen of Ongerust maken. *--, oul.,
als: - clos , Besloten tornooiveld , o.
* —, in de bouwk. , Ruimte, vr. om
een lijstwerk; Être de -- , Tflaterpas
liggen ; Etre placé de -, Op zijn' kant
staan ; [Zoue de -, Kroonrad, o. ; A
.- , (bij liet zaaijeu) , ,ftl strooi jende ,
Uit de hand. * -r, als : - de lunette,
Veld van eenen kijker, o. *-, Grond,
waarop men schildert of graveert , m.
* --, dchtergrond eener schilderij , on.
Champac, m. geslacht van planten.
Champagne, f. Net in do blaauwkuip, o.
*--, m. Champagnewijn, til. *.-, zie
Champan.
Champan , m. zeker vaartuig in Indië.
Champart, m. Kor stier de (van den grondheer), vr.
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sen, o.

Chance , f. Kans , vr.. ; Courir la -- , Het
wagen, De kans wagen. * --, Geluk.
o . * _ , fans. Wedervaren , Ongeluk,
o. , We d er waardigheid, vr.
Chancelague , f. zekere plant.
Chancelant, te , adj. Waggelend; fig. Wan•.
kelend, Onbestendig , Onzeker , Wan -

kelbacer.

Chanceler, V. n. Waggelen , l'Vankelen,
Zwaaijen ; fig. Wankelen , Weifelen,

-Besluiteloos zijn.

Chancelier, m. Kanselier, m.
Chancelière, f. Voetkorfje (in den win-

ter), o.

Chancellement, m. IWaggeli ng, Wanke-

ling , vr.

Chancellerie, f. Kanselarij , vr. ; Style de
-, Kanselarijstijl, m. * _, Woning

van Benen kanselier, vr.

1

Chanceux, use, adj. fam. Gelukkig of Ongelukkig (in het spel).
Chanci, m. Gedroogde en '.vitgeworden
mist , on. * - s in de zoutkeet. , Ui tge•
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doofde kool, vr. * . , ie, adj. Be-

schimmeld.
Chancir, V. n. ou: Se—, v. pr. Uitslaan,
Wit worden , Beginnen te schimmelen.
Chancissure, f. Uitslag , Schimmel, m.
Chancre, m.a. Kanker, m.; fig. fam. 11 mange comme un —, [Jij eet als een wolf.
Chrancreux, use , adj. Kankerachtig. * —,
Waaraan kanker is.
Chandeleur, f. Vrouwendag , m. , Lie/it-

nut , vr.
Chandelier, m. Kandelaar, in.; — d'église, Kerkkandelaar, m. * —, als: —
de jauge , Meetstok (der pottenbak•
kers), m. * — , scheepsw. , pl. Chandeliers, Bosseklampen , in, meere. , Mikken , yr. meerv. * -- , soort van fun.
sein. * — , in den vestingb. , Blinde ,
yr. * — , Kaarsennsaker , m. * —, Kaar-

senverkooper,, m.
Chandelle, f. Kaars , vr. ; Chandelles plongées, Getrokkene kaarsen, vr. meerv.;
•-- des quatre , d. I. It la livre , Kaars
van vier in een pond, Kaars van de
vier, Vier, vr. ; bráler de in --, Kaarsen branden; fig. fain. Sc brMler à la —,
Zijne vingers branden; spr. w. A cha.
que saint sa —, Ieder het zijne ; Vous
devez une belle — à Dieu , Gil zijt het
gevaar gelukkig ontkomen; Acre ménager de bouts de —, zie Bout; Le jeu
n'en vaat pas is —, Het sop is de kool
niet waard ; Brfller la — par les deux
bouts , zie Bout. * --, bij regtsgei. ,
enz. , als : Adjudication a I'extinction de
la —, Iferkooping tast het uitbranden
der kaars. * —, bij ti,-nmerl. , Regtstandige balk ter ondersteuning van
eenen dwarsbalk , in.
Cbanée , f. Goot (waardoor het water op
het rad loopt) , vr.
Chanfrein, m. d7oorhoofd des paards van
de oogen tot den neus , o. ; van hier:
— blanc, Bles, vr. * —, in de bouwk. ,
zie Biseau.
Chanfreiner, V. a. Den kant (eenex plank)
schuin afschaven.
Change, m. Ruiling, vr.; fig. Rendre Ie
— a q. q., Iemand met gelijke munt
betalen. * —, tJ7issel, JYisselhandel ,
m.; Lettre de —, Wirselbrief, tl7issel ,
en.; Prix du — , 1l isselprijs, m.; Cours
du prix du —, Wisselkoers , m. ; Courtier on Agent de —, Makelaar in wis selbrieven, m. * —, Td7isselhank, vr.
*—, bij jager-s , als : Le chien prend le
—, De hond volgt een ander dier, dan
het 'opgejaagde; van hier: fig. Donner
le -- à q. q. , Iemand door list van iets
afbrengen ; ook : Hem ni sleiden a be.
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dotten ; Prendre le — , Een oogmerk
opgeven en een ander vervolgen.
Changeant, te, adj. Tleranderlijk. *—,
-,Met eenen weêrschijn. * —, m. geslacht van dieren. * —, in de sterrek. ,
als : Étoile changeante, zie Changeante.
Changeante , f. Treranderlij ke ster , vr.
Changement, m. Verandering , Verwisseli ng, vr.
Changeoter, V. a. fam. Gedurig veran-

deren.
Changer, v. a. Wisselen , Verwisselen.
* — Verruilen (voor , contre) ; spr. w. ,
zie Borgne. *_, Veranderen , Verwisselen ; van hier : — Ie quart , De
wacht aflossen. * --, Veranderen , Ander: maken , Herscheppen , Hervormen ;
-- une chose en une autre , Eene zaak
in eene andere veranderen. * — ( se),
V. pr. Veranderen. * —, v. n. Veranderen, Verwisselen; — de religion, Ilan
godsdienst veranderen ; — de chemise,
Een ander hemd aantrekken ; (AANM.
Changer beteekent ook : Andere kleede.
ren aandoen , Zich verschoonen); — de
main , Met een paard omkeerera; — de
bord , Keeren (op zee); — de note , Taman
toon veranderen. * —, Veranderen,
,finders worden ; van hier : — en bien
Verbeteren; — en mal, Verslimieren;
-- en beau, Mooijer worden, Verfraai.
fun ; ook : Opklaren ; fam. — du tout an
tout, on du blanc au noir, Geheel ver
vergadering -ander,.*—,v
Veranderd worden ; en (van de leden :)
Elkander in de waarneming der func.
tides opvolgen.
C }pangeur , in. Wisselaar , rat.
Changoua, in. Bengaalsche gier.
Chanlatte , f. in de bouwk. , Verlenging
der daksparren over den muur , vr.
Chanoine, m. Donsheer, Kanoniek, m.;
fig. XJener une vie de --, Een gemakke.
lijk leven leiden.
Chanoinesse, f Kanonikes, StiEtsdame, vr.
Chanoinie , f. w. gebr. , zie Canonicat.
Chanon , in. zie 1Vloule hironde.
Chanos, m. geslacht van vissclien.
Chanson , I. Liedje , Lied , Gezang , o.;
-. à boire, Drinklied , o. ; Recueil de
chansons , Liederboek , o. ; fig. Chansons
que tout cela., Dat zijn maar praat jes voor den draak ; fam. Voila bien une
autre — , Dat is nog wat erger ; Il n'a
qu'une —, I1 ne fait qu'une —, I1 dit toujours la mI ne — , ('est toujours la me.
me —, Het is koekoek den ouden zang.
Chansonner , V. a. Een liedje op iemand

waken.
Chausonuette , f. Liedje , ao.
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Chansonner, in. fain. Liedjesma1Br , nz.

Chantourner v. a. Uitwerken , Uit/zo/en,

*_, LiEderboek, 0.
Chansonnière , f. fam. Liedjecm aakster , vr.
Chant , in. Zang , t;;. Gezang , 0.
Zingen (der vogelen), Gekweel, Ge.
kraai (van den haan) Gepiep of Ge- , tfdeesjîip (van den krekel), o.
ling van een gedicht , Zang , fl2.
Chantage , adj. f. , als : Pêche —, Visch
-vangstmechruw,.
Chantant, te , adj. Gemakkelijk te zin—
,
Geschikt om ge.
gen , Zangerig.
Zongen se worden, Zingbaar; fig. Uiie
league chantante , Eene 'we/leidende
taal.
-,
Chaateau, na. Stuk gewijd brood, o.
bij kleerinak. , Geer , vr.—, bij knip.,
Maanstuk, 0.
Chantelage , m. 'weleer , IZege , dat de
w ijnserkoopers naoestsn betalen, 0'
ChanepleLare , f. Waterlozing in eenen
muur , vr.— , bij wijneerk , Trecliter met eene lange pijp , m.
Chanter, V. fl. Zingen; Maître a —, Zang•
meester , m. ; Pain á — , TI1isbrood , o.
*_, van vogelen , enz. , Zingen , Kweelen, Kwinkelicren , Tjilpen , Sf1/pen
Piepen, (van den haan:) Kraai/en.
* — , V. a. Zingen. Bezingen , Zin
gen; lam. - q. q. , Liedjes op iemand
zingen ; Voyons ce qne net acteur
chante, Laat ons zien , waarover die
schrijver handelt ; Que va't.il cons - ?
Wat zal hij ons vertellen ?; - des injures , 13e/eed/gen; la palinodie, Zijne
woorden intrekken.
Chanterelle , f. Kwintsnaar, Kwint, vr.
Lokvogel, es.zekere klos.
* — , PYeryel aan eenen hocdenmakers.
boog, m.zekere kampernoelfe.
Chaiiterille , f. Kleine klos aan eenen pletmolen, m
— , Liedjes.
Chanteur , m Zanger,, Vs.
zekere vogel
zanger, m ,
Chanteurs , m. p1. geslacht van vege/en.
Chanteuse, f. Zangeres , Zangecer , vr.
* — , Liedjeszangster , Vr.
Chantier , na. Houttssin , m. , Housloots ,
vr. iJoutwal, en., Iloutmaga zijn, o. *_,bij wijnkoop., euz., Stel
ling, vr. Tiasmerwerf, vr., Seapel , m. ; lVlettre sur le — , Op stapel
zetten ; fig. L'ouvrage est sur le — , Het
'werk is onder handen ; Avoir cc poème,
etc. stir le — , Een dichtstuk , enz. op
het touw hebben.
Chantignolle , f. K/amp onder, de dakbal.
ken m. , zekere steen voor schoorsteenpi/pen.
Chantournement , in, Boogswijza holte 9 vr.

Besnijden.
Cbantre , na. Zanger , (in Protest. kerk. ,)
J'oorzanger, m.; fig Zanger, Dic/s
ter , ni. zekere vogel.
Charitrerie, f. Voorzangerspost, M.
Chanvre , ci. fltnnøp , m. ; — femelle
Gelling , vr. , Wijfjeshennip , m. ; De
*_, tiennepen.
Chaonaancie , f. Waarzeggerij nit de
lucht, 0.
Chaos , in, Chaos, Mengelkiomp , Baaj.
jert , vs. ; fig. Chaos, I4rwarde hoop , en.
Chape, f. Koorrok, en., Koorkleed, o.
0._., Kardinaalskleed nzeteeesg kap
van hermelijn , 0. ; fig. Disputer de Ja
a l'évhque , Over iets twisten , waarop
men geen regt heeft. * - , Deksel van
eenen vuseroven , o.„ lie/rn van eenen
discilleerkoif, vs. Beugel vats
eenen gesp , m. — , Rack, 'waarmede
de gesp aan iets bevestigd 'wordt , en.
* — , Overtrek (van stoelen , eng.) , o.
* — , Gietsel (d. i. ssof, waarmede de
s/s/eten aan een geweifwerden gevuld),
— Beslag boven aan eens degen.
0.
Degeuriem, t». s—,
scheede, 0.
Rand langs een net, na. *, Bek/ee.
ding aan den gietvorm, vr. °, bij
tinnegiet. , Vorrakap , vr., zekere
ring of ijzeren band om eenen tap.
* — , Bak van den smeltoven , m.
Klep op orgelpijpen , vr.— , Sue/p
Stolp (op eenen schotel, enz.), yr.
Chapeau , na. Vilt/zeed , Hoed , m.; Oter
son — a ci. q. , Den becel voor iemand
afnemen ; lVlettre - bas , Den hoed af.
nemen — bas, hoeden af. n'-., fain.
, hoeden.
Man , flz. , Broek , yr.
, Prouwenhoed,
stof, Viii , o.
Jjoed, on. °—, Krans in het haar van
eeue bruid op haren trouwdag , m.; de roses , Krans van rozen , m. ; fig. La
plus belle rose de son — , De schoonste
,
in de
parel Uit hare kroon
bouwk., Kap,vr., Deksel, Bovenstuk,
Dekstuk , o. , in de toonk. , zie Liaison. ° — , bij schipp. , Kap/den , o.
* — , aan een' champig non , Boyeaste
gedeelte , 0.
Chapedonflade, zie Cbappedoiaade.
Chapelain , M. Kapellaan , m.
Chapeler, V. a. hij bakk., 4fkorsten , Raspen ; van hier : Du pain chape l , Geraspt brood, o.
,

,,

Chapulerie , f. Hoedenmaken , o.
Randel in hoeden , m.
Chapelet , M. Rozenkrans , Paternoster,
in. . fl'. fain. Défiler Sian - 5 4 11 es , wat
men van acne zaak weet, na elkander
-
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opzeggen, Zijne les opzeggen. * -- , in
de bouwk. , Paternosterko ord , vr. * -,
in de geneesk., Pokkige puisten aan
het voorhoofd, vr. meerv. * - , als :
- de marrons, Snoer gebradene kastan jes. * --, Kettingmolen, m. * -, Parels op geschonken brandewijn , vr.
meer v.
Chapelier , m. Hoedenmaker , m.
ioedenkooper,, m.
Chapelière , f. hoedenkoopster, trouw
van eenen hoedenkooper , vr.
Chapeline , f. Hoofdwapen der oude ridders , o.

Chapelle , F. Kapel , vr. , Bedehuisje , o. ;
fig. Kapel, vr. , 4ltaar, o. *-, Mis
zilver, o. * _ , Muzikanten eenex
kapel, ni. meere. , Kapel, vr.
Kist voor de kleeding der priesters,
vr. * --, zie Ardent; fig. fain. Jouer à
la --, Zich met beuzelingen vermaken.
*_, zeew., Kapel, vr.; van hier:
Faire -, Eenen uil vangen , Een' stoot
krijgen. *-, in de scheik., Kapel, vr.
* --- , bij bakk. , Bovenmuur van den
-

oven , m.

Chapellenie , f. Kapel , vr. , Bediening
van eenen kapel/aan , o.
Chapelure, f. Korst van geraspt brood, vr.
Chaperon , in. oul. , Kaproen , Kapruin ,
vr. *-, Oude geleidster van een /eng
meisje, vr. *-, Borduursel op den
mantel van eenen prelaat, o. * -- , in
de bouwk., Kap van eenen muur, vr.
* -- s bij kaartenwak. , Kaartendoos , vr.
* --, Holsterkap , vr. *_, Overbladen (voor de proeven, enz.), o. meerv.
*-, Kap (van eenen roofvogel), vr.
Chaperonner , V. a. (Eenen muur) met
Bene kap dekken. * - , (Eenen roofvogel) de kap opzetten.
Chaperonnier, m. Yalk, welke de kap gewillig draagt, m.
Chapier, in. Geestelijke, die een koorhemd aanheeft, ns. *-, OKas, waarin
men de koormantels bewaart, vr.
Chapiteau , m. Kapiteel, o. * -, Kap op
het laadgat van een kanon, yr. *-,
Dekstuk , o. , Kap, vr. *--^, fJelm van
een' distilleerkolf, m.
Chapitre, m. Hoofdstuk, Kapittel, o. * -,
Onderwerp, o. des gespreks. * - , Ver
Kapit--gaderinomh,z.
tel , o.; fig. Avoir voix en -, Bene
stem in het kapittel hebben. *-, Ver.
gaderplaats voor het kapittel, vr.
Chapitrer, V. a. Kapittelen; fig. -- q. q. s
Iemand kapittelen of scherp doorhalen.
Chapon , m. Kapoen , on. *.. , van een'
wijnstok, 4flegger. we

Chaponner, v. a. Kapoenen. *-, bij 1eèrbereid., als: - tone peau, Den - kop van
een vel van de oogen tot aan den bek
openen en de ooren afsnijden.
Chaponnière, f. Schotel om eenen kapoen
te stoven , m.
Chapoter, v. a. veroud. , Snijden, Kap.
pen.

Chappedonade , f. Braking verzeld met
zinneloosheid bij de Europeërs in warnze landen, yr.
Chaptalie, f. geslacht van planten.
Chaque, adj. Elk, Ieder.
Char, m. oul., !hagen (in het algemeen),
m.; van hier: -- de triomphe , Zege
Zegekoets , vr. , Zegewagen , m.
-kar,
* - , thans , Prachtige wagen , on.;
Course de chars, Wagenrenspel , o. a-,
bij dicht., Wagen, m., Koets, vr.,
Staatsiewagen , m.. ; van hier : S'atta.
cher au -- de q. q., In iemands lot
deden.
Chara, f. zeker sterrenbeeld.
Char-á-bane , m. gewoonlijk Carabas
Char-á-banc , m.
Characher, m. zeker boompje.
Characho, 'zie Caraco in de 2. beteek.
Characias , m. soort van plant.
Charaein, m. geslacht van visschee.
Charade, f. Woordraadsel, a., Charade, vr.

Charadiste , m. • Liefhebber van woord-

raadsels , hetzij om ze op te geven of
om ze te raden , m.
Charadrille , m. naam van eenen Pluvier.
Charagne , f geslacht van planten; - fétide , Stinkende eharagne, vr.
Charamai, zie Chararnais.
Charancon, m. geslacht van insecten. *-,
Klander, Korenworm, m.
Charanconites , m. pl. familie van insec-

ten.

Charax, m. zekere visch.
Charbon, rn. doorgebrand stuk hout, Kool,
houtskool, (Gloeijende of Geglommen)
kool, vr.; - ardent, Gloeijende of Ge -

glousmen kool , vr. * -, houtskool ,
(in teg enstell. van - de terre , ook t --de buis genoemd) , Kool, vr. , Kolen
vr. meerv. ; Faire do -, Kolen branden ; Cuire le - , Het hout tot den
yereischten graad branden. * _ , ook:
-- de terre, Kolen , (waarvan eene har..
de soort : -- de pierre,) Steenkolen, vr.
meerv. , Gruis , Kagchelgruis , o., zie
Houille ; - de forge , Smidskolen , vr.
meerv. * -, in de geneesk., Pestbuil,
yr. * --, aan planten, zie Nielle ,

Carle.
Charbouné , ée , adj. Waar de brand in is.
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Charbonnée , f. Op den rooster gebraden
stuk vleesch, o.
Charbonner,, V. a. Met houtskool zwart
maken, teekenen of beschrijven.
Charbonnenx , use , adj. Pestaardig.
Charbonnier , m. Kolenbrander , ni. * —,
Kolenverkooper, m. *—, Kolendrager,
m. * — , Kolenhok, o. * —, Kolenoven, M.

Charbonnière, f. Trouw van eenen kolen
-brande,m.*
Kolenhok, o.
Charbouiller, v. a. (Koren) bederven.
Charbulle , f. -Brand in het koren, m.
Charcanas, m. zekere stof.
Charcuter , V. a. fig. Slecht voorsnijden,
Villen. * _ , van eenen ongeschikten
wondheeler, Dillen.
Charcuterie , f. Spekslagerij , vr.
Charcutier , m. Spekslager , Spekver.
trooper, no.; Boutique de —, Spekwinkel , m.

Charcutière, f. Spekverkoopster, vr.
Chardon , m. Distel, in. ; — bénit , Ge zegende distel , m.; — à bonnetier on à
foulon, Kaardendistel, m., Kaarde,
yr. *—, Ijzeren punten op eenen
muur, enz., vr. naeerv.
Chardonner, zie Lainer.
Chardonneret, m. Distelvink , m.
Chardonnet , in. Stijl , waarop eene deur
of een hek draait , m.
Chardonnette , F. Wilde artisjok, vr.,
Spaansche distel , no.
Chardonnière , f. Veld vol distels, o.
Charge,, f. Last, no., Vracht, Dreigt,
Lading , vr. ; fig. Last , m. ; spr. w.,
11 faut prendre le bénefice avec les charges, Men moer het kwade met het gee.
de nemen; Etre à — à q. q., Iemand
tot last zijn ; Etre 1i la — de q. q. , Ten
laste van iemand zijn , Door iemand
verzorgd worden ; A la — de , Onder
voorwaarde , Met bepaling ; Femme
de —, Huishoudster , vr. * -- hetgene van iets moet betaald worden, Last,
m., Opbrengst, Belasting, yr. ; — fon.
cière , Grondlast , m. * —, bij regts.
gel., p1. Charges , Bezwaren en bewij.
zen tegen den beschuldigde, o. meerv.
* -- , als : Charges du mariage , Kosten
era uitgaven gedurende het huwelijk.
*—, Belasting, vr., Last , m.. Schatting, vr., Impost, m. *—, Ambt,
o. , Post , m. , Bediening , vr. * --, bij
mets. , Laag van metselwerk , vr. * —,
in het krijgew., Aanval , m. ; fig. Revenir on Retourner a la — , Venir a one
seconde —, Het op nieuw beproeven.
* -- , van een geschut , enz. , Lading,
vr. * -- , bij veearts. , Pap op wonden,
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vr. * —, in de schilderk. , Overdri j ving , vr. , Het overdrevene , o.

Chargé , ée , adj. inzond. : Un cheval —
d'épaules , Een paard dat al te breede
schouders heeft; — de ganache, Te dikAc onderlippen hebbende; fam. (van eenen mensch ,) I1 est — de ganache , Llij
heeft dikke wangen; fig. Bij is dik en
dom, — de chair, Te dik in het vleesch;
Le temps est—, De lucht is betrokken;
Avoir les yeux chargés , Gezwollene en
loopende oogyen hebben ; Une couleur
-chargée, (bij schild.), Eene te dik opgelegde kleur ; On portrait — , Een por
welks trekken te sterk uitgedrukt-tre,
zijn; Un tableau -- de figures , Eene
met figuren overladene schilderij; Cet.
te narration est trop chargée , Dit ver haal is te overdreven; (in het spel,)
Des dés chargés, Palsche dobbelsteenen ,
welke met lood gevuld zijn , m. mrv.;
Armes ehargées , Bedekt -wapen , o.; Du
vin — , Donkere wi jn, m. ; (in de munt,)
Une Pièce chargée , Stuk geld , dat te
veel allooi bevat. *—, m. als : — d'affaires , Zaakgelastigde , m.
Chargement , m. scheepsw. , Lading
Vracht, yr. * --, vrachtbrief, m.

Chargeoir, m. in de salpetermak, , Laad.
stoeltje , o. * —, bij artill. , Laadles
pel, Lader , no.
Charger, v. a. -Beladen, Bevrachten; van
hier : Cet aliment charge i'estomac , Deze spijs bezwaart de maag ; fig. — sa
conscience de q. ch., Zijn geweten met
iets bezwaren. * —, Belasten, Opdragen , Opleggen ; — q. q. de travaux, Ie
werk opdragen. *—, Bezwaren;-mand
— une succession d'un legs, Eene erfenis met een legaat bezwaren ; — une
province d'impats , Eene provincie be.
lastingen opleggen. * —, bij regtsgel.
als : — q. q. , Bezwaren tegen iemand
inbrengen, Hem beschuldigen. *—,
als : — q. q. de q. ch. on de faire q. ch.,
Iemand iets opdragen, Iemand met iets
belasten. * —, Te sterk beladen, Met
te veel bezetten , Overladen; fig. —
un ouvrage de sentences , Een werk
met spreuken overladen. *—, Aanvallen ; -- l'ennemi, Den vijand aanval.
len. * — , Laden ; — on canon , Een
kanon laden. * _ , in de schilder- en
lettetk., Overladen, Overdrijven. *--,
bij koopl. , als : — ses livres (d'une recette,
etc. , De ontvangst , enz. ,) in zijne
boeken schrijven,. dezelve boeken. *—,
verder , als : — la quenouille, Plas
enz. op het rokken doen ; -- les broclaes , Pitten aan de spijlen maken;
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— Ia touraille, Gerst of Tarw op den
eest brengen ; — trop une feuille , Te
veel op een vel drukken ; — Penere, Te
zwart drukken ; — les cuirs , De vel len laten uitbij ten ; — la glace , Een
spiegelglas, dat met kwikzilver belegd
is, met gewigten beztivaren, om het
overtollige kwikzilver te doen afloo.
pen ; — Ie four , Den smeltoven met
het noodige voorzien ; (bij bakk.) , Het
hout in den oven doen ; -- la couleur ,
ou la chaudière, De noodige verwen in
den ketel doen ; — Ie peigne , Den kam
vullen; — le balanceer, Het gewigt aan
een uurwerk zwaarder maken, opdat
het langzamer ga. *-- (se), v. pr.
van het weer, als: Le temps se charge,
De lucht betrekt; Se — de q. ch., Zich
met iets belasten, Iets op zich nemen;
Se -- d'une fauce, Een' misslag op zich
nemen, voor zijne rekening nemen.
* —, V. n. van eenen schrijver, Over.
laden, Overdrijven. * —, scheepsw.
als : — à la cote, flan lager wal ge.
raken.
Chargeer , m. Lader, no. * --, als : Corimissionnaire —, Bevrachter , Factoor, m.
* —, Reeder, m. * —, Stapelmees
-ter,m.

de —, 1-'rij wi llige gift of onderstand,
(welke door den bisschop geheven werd).
Charité, f. Christelijke liefde, Liefde,
vr. * — , Liefdadigheid , o. ;' Faire la
—, Eene aalmoes geven , Liefdadigheid
bewijzen ; Demander la ,— , Om Bene
aalmoes vragen; spr. W. — bien ordonnée commence par soi. inéme , Het hemd
is nader dan de rok; ook: Ieder is
zich zelven de naaste ; fig. Prêter one
charité à q. q., Iemand iets wandichten,
Taman iemand ten onregte zeggen, dat
hij iets gedaan of gezegd heeft ; van
hier; Inc — de cour , Een hovelingstrek , m.
Charivari , m. Verward geraas , dat men
weleer maakte aan de deur eener oude
weduwe , die hertrouwde, o. ; van hier:
Leven , Getier , Spektakel , o. , Hevige
twist , m. * — , van Bene slechte nou.
zijk, Geraas, o.
Charlatan , m. Kwakzal e'er , m. ; fig. Pog.
cher, Grootspreker , Zwetser, ni.
Charlatanerie, f. Kwakzalverij , vr. ; fig.
Grootspraak , Bedriegerij, vr.
Charlatanisme, m. Kwakzalverij , vr.
Charmant , te , adj. Bekoorlijk , Betoove.
rend , Verrukkelijk.
Charme , m. Betoovering , Tooverij , vr,
*--, Tooverij , Tooverkracht , vr.,
Toovermiddel , o. * --, .Betoovering ,
.anlokkelijkheid, vr., Aanloksel, o.,
Verrukking, vr. *--, pl. Charmes, Bekoorlijkheden, aanlokkelijkheden, .Be.
yalligheden, vr. meere. *—, Rage.
beuk , Booghoutboom , no.
Charrné, ée , adj. inzond. : Arbre — ,
Boom , wolken men doorboord of op eene andere tit-ijze beschadigd heeft, om
hem te doen sterven.
Charmer, v. a. Betooveren, Bespreken,
Bezweren. *_, Stiilen, Verdrijven,
Neerzetten, Lenigen. *--, herruk.
ken , Vermaken , ,dek oorgin , Betoove.
ren , Srreelen.
Charmeur, m. ongebr., Tooveraar, m.
Charmille , f. Beuken. stekken voor beggen, enz., no. meere. * --, Beuken
haag of heg, Laan van haltebeuken, vr.
Charmoie , f. Plaats met hagebeuken be.
plant, vr.
Charmnt , in. zekere visch.
Charnage , m. veroud. , 171eeschtijd , na.
Charnaigre , m. soort van jagthond.
Charnel, lie, adj. Illeeschelijk, Zinnelijk.
Charnellement, adv. Yleeschelijk, Naar
den vleesche.
Charneux, use , adj. TZleesachtig, Pleezig.
Charnier, m. Beenderhuis , Knekelhuis,
o. *—, op schep., Waterstander, no.

Chariage, zie Charriage.
Charibe, m. geslacht van schelpen.
Charier , zie Charrier.
Charier, m. Loogdoek, ism.
Chariot , m. Wagen , m. ; -- de foin,
Iiooi wagen , m. ; — de bagage , Ba.
gaadjewagen , m.; -- de vivres, Proviandwagen , m. * -- , bij de touwslag. ,
Slede, vr. * —, zekere hefboom. * —,
in de sterrek. , Wagen , m. ; Le grand
~, De groote beer ; Le petit —, De
kleine beer , m.
Charisies , f. p1. Feesten ter eere der Bevalligheden , o. meerv.
Charisteries , f. pl. weleer te Athene, Feesten ter herinnering aan het verdrijven
der dertig tirans , o. naeerv.
Charisticaires , m. pl. weleer in de Griek.
scion kerk , Lieden , welke inkomsten van
gasthuizen en kloosters trokken, o.mrv.
Charisties , f. pi. te Rorne, Feesten ter
eere van Concordia , o. meerv.
Charitable, adj. Liefderijk, Minzaam,
Toegevend , Vriendelijk , Goedaardig ,
uit christelijke
,Verdraagzaam.
liefde, Liefderijk, Goed gemeend. *--,
Mild , IVljlddadig , Liefdadig, Wel.
dadig.
Cliaritablement, adv. Liefderijk, Uit liefde. °—, Mildelijk.
Charitatif, adj. n3. p als : Un don on subsi.
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* _, Bos 'wijngaardstaken, M.
T'leeschkamer , vr. * —, Galerij om
eene parochiekerk , waar het avond
uitgedeeldwordt , vr.
-mal
Charniére ,. f. Scharnier , o. * — , Holhei•
tel der steenhouwers, m.
Charnon , in. deel van een scharnier ,
Ring, m., Oog, o.
Charnu , 'ie , adj. 1leezig , Dik in het
vleesch, Lijvig, Dik.
Charnure, f. Pleeschdeelen, o. meert'.,
1'leesch (van den mensch), o.
Charogne , f. .ryas , o ., Kreng , vr.
Charoi, m. Kabeljaauwschuit, vr.
Charotte, f. Mand der vogeljagers, vr.
Charpentaire , zie Scille.
Charpente , f. Timmerwerk , o. , Timmeraadje , vr. ; Bois de -- , Timmer/zout,
o. ; fig. Zamenstel , o., Zamenvoeging,
vr., Voornaamste deelen, o. meere.
Charpenter, V. a. fig. Lomp of Onhandig
snijden , Tai llen , Kerven.
Charpenterie , f. Timmeren , o. , Timmerkunst , vr.
Charpentier, m. Timmerman , m. ; — de
vaisseau on de navire, Scheepstimmer•
man , in.
Charpi , ni. Kuipersblok , om de duigen
te bewerken , o.
Charpie, f. Pluksel , o.
Charrée , f. Loogasch , vr. * — , Water.
vlieg, vr.
Charretée, f. Karrevracht , Kar vol, vr.
Charretier , m. Karreman , m. ; spr. w.,
zie Embourbé.
Charretière, f. Vrouw, die met eene kar
rijdt , vr. * — , adj. f. , als : Porte —,
Karredeur , Karrepoort , vr.
Charretin, m. Kar zonder ladders , m.
Charrette , f. Kar , yr.
Charriage , m. I7ervoer (spet wagens of kar.
ren), o. * --, Voerloon, o., Vracht, vr.
Charrier, V. a. (Het eereen wagen, kar,
enz.) voeren, Vervoeren, Rijden. t—,
van rivieren, enz. , Medevo eren. * —,
V. n. van eene rivier , Kruijen ; fig.
fam. — droit , Tloorzigtig handelen,
Zijnen pligt doen.
Charrier, m. zie Charier. * —, Talk, die
met zijne prooi wegvliegt , m.
Charroi, m. Rijden , Voeren, Varen, o.,
Vracht, vr. °—, bij her leger , Corps,
dat bestemd is , om het geschut , enz.
te vervoeren , o. ; Capitaine de --, [Pagenkapitein , m.; Servir dans les char.
rois , Bij de wagens of den trein dienen.
Charron , m. Wagenmaker , m.
Crronnage , m. ll7agenmaken , o.; Bois
de —, Wagenmakershout, o. * — Wa-

genmakerswerk , o.
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Charroyer, v. a. zie Charrier-, V. a.
Charme , f. Ploeg , m. ; prov. Mettre
devant les boeufs , De paarden achter
den wagen spannen ; fig. 'Firer la —,
Slaven, Slooven , geel moeite met iets
hebben ; fam. Une — mal attelée, Eene
verwarde huishouding. *—, Landbouw,
.Ploeg , m.
Charte , zie Chartre.
Cbarte-partie , f. Vrachtbrief, m. , Corte-partij, vr.
Chartil , m. Karstel , Karrestel , o. * —,
Lange kar, vr. ,dfdak, o. , Loots,
vr. , Wagenhuis , o.
Chartophilax , m. weleer in de Grieksche
kerk , Bewaarder der charters , m.
Chartre, f. Gevangenis, vr. , Kerker,
m. ; Tenir q. q. en — privée, Iemand
vasthouden (in eene bijzondere gevangenis). * — , ook : Charte , Kwijnende
ziekte (bij kinderen , waarin het hoofd
dik , de buik hard en liet overige lig.
chaam mager wordt) , vr.
, ook:
Charte, Oude handvest , vr. , Charter, o.
Cartreuse, f. Carthuizer klooster, o. *—,
Carthuizer non, vr. *— ,zekere schelp.
Chartreux, m. Carthuizer monnik, m.
* — , soort van kampernoelje.
Chartrier,, m. Charterkamer , vr. * --- s
Bewaarder der charters , m.
Chartulaire , m. Charterboek , e.'
Chas , m. Pap , waarvan stijfsel gemaakt
wordt, vr. * — , Oog eener naald, o.
* —, Pap (der wevers), vr.
Chascolytre, m. geslacht van planten.
Chaseret , m. Kaasmat , vr. , Kaasvorm , m.
Chasse, f. Reliquiekas , vr. * --, Kas,
(waarin een edelgesteente wordt gezet) , vr. * .— , zilver , enz. waarin
de glazen eens brill worden gezet,
Raam, o. *—, Invatting, Lijst, vr.,
Rand , m. en in het algemeen al/es,
waarin iets gevat wordt.
Chasse, f. Jagt, vr.; — aux chiens ,Jagt
met honden , vr.; — du loop, Wolven.
jagt, vr. ; Chien de —, Jagthond , m.;
Habit cie — , Jagtgewaad , Jagtbuis ,
o. ; Hultres de -- , Oesters, welke door
vischjagers worden aangevoerd, m. mrv.
* —, .jagtparti j , vr. , Jagers met hun
hond s, ni. meere. *—, Jagt, vr.,-ne
Geschoten wild, o. ; van hier: Donner
la — aux ennewis, Den vijand vervol..
gen ; scheepsw. , als : Donner —, Jagt
maken (op een ander schip); Prendre
--, Vlugten , Zich verwijderen ; Soutenir —, Onder het wijken blijven doorschieten; -- de prone , on : Pièces de —

l'avant, Stukken van den voorsteven,
o. meere. * --, in de r toonk,, jagtstuk.
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,jagersstukje

je
o. * — , bij vuurwerk.
Grof kruid onder in eene kardoes , o.
,

* — , in de werktuigk., Speling, Ruim.
te, vr. *—, Ijzeren hamer om de hoe.
pels op een rad te slaan , m. * —, bij
wev., elanslag, m. *--, in de glasblaz.,
zeker ligt muurwerk. *—, zeker Ijzeren werktuig der ankersmeden. * —,
ook : Cache, zeker net, zie Cache. * —,
in het kaatsspel. , Kaats , vr. ; Marquer
les chasses , De kaats teekenen.
.Chassé, m. zekere danspas , Chassé , m.
Chasse.avant, m. Meesterknec/it , Werkbaas, m.
Chasse-bondien, m. Drijfhout, o.
Chasse.bosse, f. Waterweegbree , vr.
Chasse•earrée , f. Vierkante hamer , ns.
Chasse-chien , m. Hondenslager , m.
Chasse -clou, m. Drijfijver , o. , Drevel, m.
Chasse-coquin , m. Dievenleider, 'ns.
Chasse-cousin , m. fam. Slechte wijn , en.,
Slechte spijs, enz. vr.
Chasse.crapaud , m. Nachtzwaluw , vr.
Chasse.ennui, m. fig. fain. Zorgverdrijver , , m.
Chasse.fiente, m. soort van gier.
Chasse-fleurée, m. Schuimspaan der la.
kenververs , m.
Chasselas , rn. zekere witte druif.
Chasse-marée , m. I7ischj ager-, m.
Chasse•merde, m. zie Scercoraire.
Chasse•morte, f. Mislukte zaak, vr.
Chasse-mo uche, m. hliegenklap, m.
Pliegennet , o.
Chasse-mulet, m. Ezeldrijver eens molenaars, ni.
Chasse-partie , f. bij zeeroov. , Verdeeling
van den buit, vr.
Chasse-poignée, m. Drijfhout om het gevest aan te drijven , o.
Chasse- pointe, m. Klink hamer tje, Drijfhamertje, o.
Chasse-pommeau , zie Chasse-poignée.
Chasse- punaise , m. zekere plant.
Chasser , v. a. Op ... jagen ; — le lièvre ,
Op hazen jagen , Op de hazenjagt gaan.
*—, Jagen, IZoortjagen, Voor zich uitjagen , Verjagen , Verdrijven ; — les
vaches aux champs, De koeijen naar do
weide drijven. * —, Jagen,' Verjagen,
Verdrijven, Uitjagen, Uitdrijven; fig.
Verdrijven , Verjagen. * —, Voort.
drijven, Voortjagen. * —, Indrijven,
Inslaan. * —, Verbolgen ; — on vais.
seau, Een schip vervolgen. *—, v. n.
jagen , Op de jags gaan ; Chasser aux
chiens courans, an fusil, etc., Me wind.
honden, Met het geweer , enz. jagen ;

, aux perdrix , Op de patrijzenjagt
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gaan ; Ce chien chasse de haul- vent,
Deze kond jaagt tegen den wind; spr. w.
Bon chien chasse de race, De appel valt
niet ver van den stam, 't Is een aard.
je naar zijn vaartje , Een goed kind,
dat naar zijnen vader aardt; Il chasse
de —, Hij aardt naar zijnen vader,
Hij slagt zijnen vader wat. * — , bij
drukk. , als : Ce caractère chasse , Deze
letter is breed, doet het werk uitloopen, loopt uit. * — ., scheepsw., als:
Chasser sur ses asacres , Op het anker
rijden, Doorgaan, Driftig raken; —
sur un vaisseau, Een schip trachten in
te halen.
Chasseresse , f. bij dicht. , Jageres , vr,;
ook : Jagtgodin , vr.
Chasseret , m. zie Caserette.
zer , Drijfijzer ,
Chasse-rivet , m. Schelijzer
o. der koperslagers.
Chasseur , ni. Jager , m. * — , Liefhebber van de jagt, m. *--, in bet
krijgswezen , Jager , m. ;' — à pied,
á coeval , jager te voet , te paard,
m.
Chasseuse, f. Jageres, vr. * —, Liefhebster van de jagt, vr.
Chassie, f. Leepoogigheid, Dragt der oo
Avoir la —, Leepe oogen-gen,vr.;
hebben.
Chassieuse , f. Leepoog, vr.
Chastieux , use , adj. Leep ; Des yeux — a
Leepe oogera, o. •—, Leepoogig; lions.
me -- , Leepoog , m. ; Femme chassieuse ,
Leepoog , vr.
Chassis, m. Raam, (inzond. Vensterraam,)
vr.. en o. ; — de verre , Een glasraam ;
Un •- Is carreaux, Een raam met rui
de toile, Een met linnen-ten;U—
bespannen raam; Le — d'un tableau,
Het raam eener schilderij , (d. i. waar
doek gespannen wordt) ; Le —-ophet
de parawant, Het raam van een scherm ;
Avoir double - à sa cbambre, Dubbele
ramen of vensters aan zijne kamer
hebben ; Un — a fiche , Een draairaam;
— a coulisse, Schuifraam ; — à panneaux, Deur met paneeten , vr.; — d'osier, Teenen hordetje (voor de ramen),
o. ; — de laiton, Koperen hordetje , o. ;
— de pierre , Steenen rand om iets , en.;
— dormant, Vast raam ; — de table,
Tafel zonder het blad , vr. , Poet , en.;
— pliant , Voet eener vouwtafel , vr;
— de lit, Raam om den hemel van een
ledekant, waaraan de gordijnen zijn
bevestigd. * —, bij boekdrukk., Raam,
vr. en 0. * —, Glasraam (op broei.
bakken), vr. en o. *---, Borduurraam , vr. en o. * --, in vele gevallen,
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Rand, mn., Lijst, vr. *--, Papier,
om in cijfer te schrijven , o.
Chassoir , in bij kuuip., Drijfhout, o.
Chassoire , f. Roede des valkeniers, vr.
Chaste, adi. Kuisch, Eerbaar. *--, Kuisch,
Ze iver, Rein; Un style —, Een kui.
sche stijl.
Chastement , cdv. Kuisch , Eerbaar.
Chasteté , f. Kuiscllheid , Eerbaarheid , vr.
Chasuble, f. Kasui fel , vr.
Chasublier , m. Kasuifelmaker , m.
Chat, m. in de n,at. hist., Kattengeslacht,
0. *—, zeker huisdier, Kat, vr.
(AANM. Het mannetje heet IVlatou, het
wijfje Chatte) ; spr. w. of fig. S'accorder
comme chiens et chats , Leven als kat.
ten en honden; A bon chat, bon rat,
zie Bon ; La nuit, touts chats soot
gris , In den nacht zijn alle katten
graauw; I1 n'y a pas là (on: 11 n'y a
pas dans toute vette affaire) , de quoi
fouetter uit —, Dat is geene zaak, die
straf verdient ; Se servir de la pate
du -- pour tirer les marrons du feu , Niet
eens anders handen de kastanjes uit
het vuur halen; — échaudé craint 1'eau
froide , zie Échaudé; Acheter — en po•

Chatain , m. adj. van haar, Kastanje bruin; — elair, Ligt kastanjebruin;
— foncé, Donker kastanjebruin.
Chataire , f. geslacht yan planten.
Chat•cervier, m. .4merikaa»sche losch , m.
Chat.bizaam , zie Bizaam.
Chateau , m. Slot, Kasteel, o., Burg, m.,
Burgt , Vest , Sterkte , vr. * — , Kas.
tee!, o, Prachtige woning (op het
land) , vr. ; fig. Faire des chiteáax eta
Espagne , Kasteelen in de lucht bouwen.
* -- , in de waterb. , . als ; — d'eau , dia.
terslot, o. *—, scheepsw., Kasteel, o.;
— d'avant on de prone , T'oorkasteel , o.;
— d'arrière on de poupe , Achterkas.

the , Kar in den zak kropen ; Eveiller

le — qui dort , Slapende honden wakker
maken ; Payer en. chats et en rats , Met
allerlei kleine muntspeciën betalen;
ooit: Met allerlei kleinigheden, in
plaats van geld, betalen; Emporter
le —, Stilletjes afdruipen; Jeter le —
aux jambes Is q. q. , De schuld op iensand schuiven ; Bailler le — par les
pates, Iets bij liet zwaarste einde aan
overreiken; Appeler no —-vaten
un —, Iets bij zijnen regten naam
noemen, Geen blad voor den mand ne
zie ook Frontage. *—, T/isiteer.-men;
ijzer (voor het geschut), o. *—, Penterhaak, m. *--, l7ischdreg, vr. *—,
Schraper, m. * — , Katsch ip , o. * —,
in le,groev. , zekere soort van harde
en onbruikbare lei. * -- , hetgene in
do munten bij toeval uit den smeltkroes loopt. *—, Stuk ijzer of koper,
waardoor de koord van een schietlood
gaat , o. * — , Leidekkersbokje -, o.
* —, pl. Chats , Katjes (aan sommige
boomen), o. meerij.
Chdtaigne, f. Kastanje , vr. *--, bij
veearts. , zeker heek hoorn aan de
beenera der paarden. * —, als : — d'eau,
Waternoot , vr.
Chhtaigneraie , f. Kastanjebosch , o.
Chataignier, na. Kastanjeboom , m. * — ,
Kastanjeboomen hout, o..; De —, Kas
-tanjebom.

teel , o.

Chatée , f. fain. Al de jonge katten van
eens dragt, vr. meere.
Chatelain, adj. m. , als : Seigneur —, on:
* —, m. weleer_, Ambachtsheer, welke
het regt had , om een kasteel (d. I.
Gene versterkte burgt) te hebben en zijn
eigen regt uit te oefenen, waarvan .de
regter Chitelain heette , m.
Chltelenie f. 4mbachtsheerli jkheid , vr, ,
zie Chátelain.
Chat•huané, ée, adj. van een' valk , Naar
een' katuil gelijkende.
Chat-huant, m. Katuil, m.
Chltier , V. a. Kastijden. *—, in de rijsch.,
als: -- on cheval, Een paard met de
karwats slaan of met de sporen steken;
fig. in de letterkt, Beschaven.
Chatière, f. Kattengat, o. * —, aan vij.
vers,. enz. , Steenen duiker, m.
Châtiment, m. Kastijding, vr.
Chatoiement, m. Flikkering (in verschil
kleuren) aan eenen steen, vr. -lend
Chaton , m. in de plantk. , Katje, o. *—,
Kas van eenen ring, wa rin de steen
zit , vr. *—, Schil, waarin noten , eikels, enz. zitten, vr. *.,jonge kat, vr.
*—, zekere holte in de baarmoeder,
waar zich de moederkoek bevindt.
Chatonnement , :. m. als : -- du placenta,
Terughouding des noederkoeks, vr.
Chatouille , f. Kleine lamprei tot aas, vr.
Chatouillement, m. Kitteling , vr.
Chatouiller, v. a. Kittelen; — q. q. Is Ia
plante du pied, Iemand onder den voet
kittelen ; fig. Se — pour re faire tire
Zich moeite geven , om te lagchen. *—,
* —, Kittelen , Streelen; Un bon vin
chatouille la langue, Goede wijn kittelt
op de tong ; fig. Kittelen, Streelen.
* —, in de rijsch. , als — on cheval de
l'éperon, Een paard zacht met de sporen raken. *—, in de munt, als: — Ie
remède, Het remedie bijna juist maken.
Chatouilleux, use, adj. Kittelig, Kittel
-

:
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achtig ; fig. Kittelig, Ki tteloorig, Ligt
geraakt; 60k: Netelig, Kittelig.
Chatoy ant , te , adj. van steenen , Flikkerend in verschillende kleuren, (gelijk
het kattenoog).
Chatoyer, V. n. van steenen , In verschillende kleuren flikkeren.
Chat-pard , m. 4merikaansche tijgerkat, vr.
Chftrer, V. a. Snijden, Lubben; fig. (Een
werk) besnoeijen, (d. i. er alles uitnemen, 'wat beleedigen kan,) Vervalschets. * -, bij tuint. , als : - les melons, etc. , De meloenen, enz. van de
overtollige scheuten ontdoen. * --, bij
bijenhoud. , als: - les ruches d'abeilles,
Uitsnijden.
Ch &treur, m. Lubber, m.
Chat-rockier, m. zekere visch.
Chaste, f Kat (het wvijffe), vr. *- ,soort
van ligter, schuit. *-,Katschip, o.
Chattemite , f. fam. als : Faire In -- , Zich
zeer zachtaardig aanstellen, Huichelen.
Chatter, v. n. pop. van katten, Werpen ,
Jongen.
Chaud, de, adj. Warm, Heet; van hier :
Pleurer à chandes larmes, Bitter schreijen , Tranen met tuiten schreijen;
spr. W. Battre le fer pendant qu'il est -,

Het ijzer smeden , terwijl het heet is;
Tomber de fièvre en - mal, Tian den
Kwal in de sloot vallen; fig. Avoir , les
pieds chauds, Er warm in zitten; Etre
- de vin, Door den wijn verhit zijns;
] tre -- et emporté, Avoir la tête chaude,
Avoir le sang -, Driftig en oploopend
zijn -, Ligt in vuur komen; Cette marchandise est encore toute chaude , Deze
waar is nog kersversch; Ii n'y a rien de
trop -- , nt de trop froid pour lui , Ili j

laat niets liggen , dan heet ijzer en
molensteenen; Si vous n'avee de plus -,
nous n'avez que faire de souf ier, Gij
hoopt te vergeefs ; I1 la leur donna
bien chaude , Hij joeg hun een en gewel4igen schrik .aan ; Une affaire chaude,
Een heet gevecht ; Chaude alarme , Plotseling alarm , o. ; Je le lui ai rendu
tout -, Ik heb mij dadelijk gewroken;
Cela ne fait ni froid ni --, Dat doet er
niets toe roch af. * - van sommige
,lieren , Ridsig , Loopsch , Hengstig.
* - , m. Warmte , Hitte, vr. ; I1 fait -- ,
liet is warm; 11 faisait - à cette affaire,
Her ging er heet toe.; fig. fam. Souflier
le -- et Ie froid, Uit twee monden spreken. * -, adv. Charm , Heet ; Boire -,
Warm drinken.
Chaude , f. Sterk vuur , o.., Hitting , vr.
0 _ in de glasblaz., Smelting , vr.,
,
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Graad van smelting, m. * -, als:
A la -, adv. Terwijl iets heet is
Heet; Souder h la -, Solderen, terwijll het metaal vloeibaar is ; fig. fan.
A la -, advr In de eerste drift, Dadelijk, Zoo dra de gelegenheid zich
tot iets aanbiedt , Op heeter daad,
Onverwijld.
Chaudetnent, acv. Warm ;. Se v@tir -, Zich
warm kleedeni- fig. Met ijver, vuur,
drift.
Chaudepisse, f. Druiper , m. , zie, Gom
norrhée vénérienne.
Chauder , V. a. in den landb., als : - un
champ, Kalk in Benen akker doen.
Chaudier, V. n. bij jag. , van toeven, Rid-

sig of Loopsch nvo-den.
Chaudière, f. ( Groote) ketel, m. *-,
scheepsw. , als : Faire -, Het eten voor

het scheepsvolk gereed maken ; - d'é.
tuve, Teerketel , m. , zie Caudrelle.
Chaudrée, f. Ketel vol zijde, die op eens
zwart geverwd wordt, m.
Chaudret, m. Boekje van 8yo blaadjes
voor bladgoud, o.
Chaudron, m. Ketel, m. *-, Pompketel,
m. * - , Kniestuk aan eene laars , dat
van binnen en buiten even hoog is, o.
Chaudronnée, f. Ketel vol , m.
Chaudronnerie, f. Kofferen ketels, enz.,
m. meerv. , Koperwerk, o. * --•, Ko
vr. *--, Koperslaan, o.-perwkfabij,
Chaudronnier, ' m. Koperslager , m. ; -- an
sifliet, Opkooper van oud koper, m. ;
- grossier, Blikslager, Koperslager ,
in. ; - planeur , Degene , die plat
koper vervaardigt ; -- faiseur d'instra mens, Koperen-blaasspeeltuigrnaker , m.
Chauffage, m. Brand , m. , Brandhout

(dat men jaarlijks gebruikt) , o.; Bois
de —, Brandhout, o.; Droit de --,
Regt, om het noodige brandhout te
hakken, o.
Chauffe , f. in eenen smeltoven, Stookgat, o.
Chau#fe-chemise, zie Chauffe-Tinge.
Chauffe-cire, m. dmbtenaar, die het ze.
gelwas bereid:, m.
Chaaffe-tinge, m.. Vuurmand, vr.
Chauffe -lit , m. Beddepan , vr.
Chauffe-panse , f. Lage schoorsteenman tel, M.
Chauffe-pied, m. zie Chaufferette.
Chauffer, V. a. Warmen, Verwarmen,
Warm . of Heet maken; - le four, Den
oven heet maken, stoken; van hier:
- on poste, De artillerij hevig op een'
post doen schieten; fig. - q. q., Iemand
het vuur aan de schenen leggen, Ie mand in het naauw brengen. * -,
scheepsw. , als : - un vaisseau , Een
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schip huet maken, om de spleten te
ontdekken ; - un bardage , Planken
heet maken, om ze te buigen. *- (se),
V. pr. Zich warmen; spr. w. On eerra,
de quel bois it se chauffe , IJlen zal
zien, waartoe hij in staat is.
V. n. Warm of Heet worden ; spr. w.
Ce nest pas pour vous que le four chauf
fe , Gij krijgt er niets van.
Chaufferette , f. , Chauffe-pied , m. Stoof ,
Voetsto,lf, vr. * -, Komfoor (om de
spijzen warm te houden), o. *-, bij
zijdewerk., zekere stoof.
Chaufferie , f. werkplaats in eene groote
smederij.
Chauffeur, m. Blaasbalktrekker, m. * --,
zekere roover, welke de voeten zijner
slagtoffers tegen een heet vuur hield,
om dezelve daardoor te dwingen tot
het aanwijzen der plaats, waar zij
hunne schatten verborgen hadden,
Chauffure, f. Staat van ijzer, dat ver
-brandis,m.
Ciaufour, m. Kalkoven, m. * -, Plaats,
waar, bij eenen kalkoven , de gemaakte kalk , het hout , enz. , geborgen
wordt, yr.
Chaufoursiër, m. Kalkbrander, m.
Chaulage , m. Kalking van het koren, vr.
Chauler, V. a. (Koren) kalken.
Chauliode , ni. geslacht van. visschen.
Chaumage, m. Het afsnijden en nitpick.
bes der stoppels, o. * -, Tijd daar
-toe,
Stoppeltijd , m.
Chaume,m. Stroohalm, flalm, m. *-, Stroo,
Dakstroo , Dekstroo , Dak, o. ; Maison
couverte de --, Huis met stroo gedekt,
,Muis met een scrooijen dak,o. *-, Stop.
pels , m. meere. * - , Stoppelveld , o.
Chaumer, V. a. De stoppels afsnijden of
uittrekken.
Chaumier, m, viz. gebr. , Hoop stoppels , m.
Chaumière , F. Huisje, o., Hut (met stroo
gedekt) , vr.
Chaumine , f. Ellendige hut, vr.
Chauna, m. geslacht van vogelen.
Chaussage , .m. veroud. , zie Chaussure. *
zie Chausséage.
Chaussant, te, adj. w. gebr., van kousen,
Gemakkelijk aangaande.
Chausse, F. Zijden kap, welke de doctoren
der hoogescholen bij plegtige gelegen
linkerschouder dragen,-hednop
vr. * --, als : - d'aisance , Sekreet.
pijp, vr. * -- , on : - d'hvpocras , Fil.
,treerzak , m. * -, Zak (aan eene fuik),
m. ; zie ook Chausses.
Chausséage , m,. voorheen , als : Droit de -,
Weggeld, o.
Chaussée , f. Dijk, m. > Kaal, vr., Hoogt.
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weg, Weg, m.; -- de pavé , Pad. in.
het midden eener geplaveide straat, o.;
zie ook Rez-de-chaussée. * - , zeker
stuk aan een horlogie.
Chausse•pied, m. Schoenaantrekker, Schoei
-j
er , m.
Chausser , V. a. van eenen schoenwak. ,
Poor ... werken. *--, weleer , als:
-- les éperons à q. q. , Iemand,. die
tot ridder geslagen wordt , de sporen aangespen - ; fig. Iemand van na.
bij vervolgen, Iemand op de hielen
zijn ; - le cothurne, Treurspelen schrij-ven; Chaussez mieux vos lunettes, Zet
uw' bril beter. op , zie naauwkeuriger
toe. * -- (se) , V. pr. Zijne kousen en
schoenen aantrekken , Zijne schoenen
aantrekken; fig. fam. Se - une opinion
dans is tête , Stijf op iets staan. °-,
V. n. van eenen schoenmaker, Werken;
Ce cordonnier chausse biera , mal, Deze
schoenmaker werkt goed, slecht. '--,
van diegenen , die schoenen , enz. dra..
gen, als : 11 chausse a huit points , Bij
maakt schoenen , enz. die acht steken
hebben; fig. - á mime point , Être
chaussés à mime point, Zamen overeen
komen, ("an de zelfde denkwijze, enz.

zijn. * -, van schoenen en kousen
Passen.
Chausses , f. pl. veroud. zie Culotte ; thans
nog : in fig. fam. Porter les -, -De broek
aanhebben ; Quitter les -, De kinder schoenen uittrekken; Tirer ses —, De
vlugt nemen, Het hazepad kiezen;
N'avoir pas de -, Geene broek aan
hebben; Ce jeune homme a la clef de
ses —, Deze jongeling is zijn eigen
heer en meester.
Chausse-trape , f. Ilo etangel , m. *-, Wolfsval , vr. , Wolfsijzer , o., Otterstap ,

m. * -, zekere schelp, * -, geslacht
van planten, tot de distels behoorende;
van hier : - étoilée , Sterredistel , m.
Chaussette, f. Onderkous , vr. ; - à étrier,
Onderkous zonder voet, vr.
Chausson, m. Sok, vr. * - , Schermschoen,

m. * - , zekere appeltaart.
Chaussure, f. Schoeisel, o.; fig. Avoir
trouvé - a son pied, Zijnen man ge•.
vonden hebben; ook: Een' persoon of

zaak gevonden hebben , die ons dient.

Chaussure.de-Vénus, zie Cypripede.
Chau-tu, m. soort van zoeten oranjeappel.
Chauve, adj. Kaal, Zonder haar.
Chauve-souris , f. .Vleermuis , vr. *

zekere visch , Rahia aquila , m.

Chauveté , f. Kaalheid , vr.
Chantvir, v. n. enkel in : - des oreilles , (vao

paarden en ezels , ) De ooren spitsen.
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Chaux, f. Kalk, mt ; — de plomb, Lood.
kalk , m.
Chavaria, m. geslacht van vogelen.
Chavayer, m. zekere plant.
Chavirer, V. n. scheepsw. , Omslaan.
Chavonis, m. zeker Indisch katoen.
Chaya, m. zekere plant.
Chayé , m. kleinste Perzische zilvermunt,

ongev. zo cent.
Chaygue, f. adder in elzië.
Chazna, m. Juweelenschat van den grooten heer, m.
Chaznadar-baehi , m. Grootschatmeester
van den grooten heer, m.
Chebec , m. vaartuig op de Middell. zee.
Chef, m. bij dicht. en van reliquiën, Hoofd,
0. ; fig. Opperhoofd , Hoofd , o„ , Aanvoer d er , m., Legerhoofd, o., Generaal,
Veldoverste , m. ; - de file , I7leugelman , m.; — de cuisine, Keukenmeester,
m.; van hier : Faire q. ch. de son —,
Iets uit eigene beweging doen; En —,
4ls aanvoerder; Greffier en —, Eerste
griffier , m. ; Général en —, Opperbe.
velhebber,, in. * —., bij regtsgel. , dr tikel , Hoofdpunt , Lloofdartikel , o.
—, in de landb., van vee, Stuk, o.;
Cent chefs de bétes à comes , Honderd
stuks horenvee. * — , Voorste eener
schuit , o. ^` — , Staaleind (van een
stuk laken , enz.), o. * — , bij wondh. ,
Rol (windsels) , vr. —, scheepsw.,
Kabeleind, o. *—, bij bakk. 4 Zuurdeeg, o.
(dat voor een volgend baksel bewaard
wordt.) *—, Regte zijde van eenen
mijngang, vr. * — , Eind, Eindje
(touw , enz.) , o.

Chef cens , m. Hoofdverponding, vr.
Chef-d'oeuvre, m. weleer bij de gilden,
. Proefstuk , Meesterstuk , o.; fig. Mees terstuk , o.; iron. Vous avez fait là un
beau —, Dat hebt gij daar mooi ge-

maakt.
Chefecier, zie Chevecier.
Chef-lieu, m. Hoofdplaats, vr.
Chegros,m. Pikdraad,Wasdraad,Draad,
m., zie Ligneul.
Chéida , m. zekere vogel.
Chéila, m. zekere vogel.
Chéilanthe, f. geslacht van planten.
Chéiline, f. geslacht van visschen.
Chéilion , m. geslacht van visschen.
Chéilodactyle , m. geslacht van visschen.
Chéilody ptêre, m. geslacht van visschen.
Chéiloglotte , zie Cheyloglotte.
Chéiranthoclendre, f. geslacht van planten.
Chéiranthoïdes, f. pl. zekere planten.
Chéirogaleus, ni., geslacht van zoogdieren.
Chéiromys , zie Aye-aye.
Chéirop ères, m. p1. -eldmuizengeslacht, o.
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Cbéirostemon, ni. zie Chéiranthodendre.
Chékaq, m. soort van spaath.
Chélide, m. geslacht van schildpadden.

Chélidoine, f. geslacht van planten, Schei.kruid, o., Gouw, vr. ; Grande —, Zie
l cláire.
Chélidons, M. pl. familie van vogelen.
Chelifére, m. insect van het geslacht Pince.
Chelin, zie. Schelin.
Chelingue, zie Chalíngue.
Chelles , f. pl. katoenstoten van Surat.
Chélodontes, m. pl. order van insecten.
Chélonaire , m. geslacht van insecten.
Chélone, M. geslacht van zeeschelppadden.
Chéloniens, m. pl. zie Chélone.
Chélonite, f. zekere steen, welke eens

schildpad zonder hoofd voorstelt.
Chélonophage, m. Sc/iildpaddeneter, m.
Chélostome, m. geslacht van insecten.
Chénaage, m. veroud,, Regt, om zekere
wegen te berijden, o.

Chembalis, m. zeker leer uit de Levant.
Chême, m. bij de oude Grieken, zekere
maat , een tiende van de Cyathe.
Chémer, V. n., Chémer (se), v pr. veroud.,

Vermageren.
Chemin , m. lVeg, m. ; — public, 's Heeren weg, Gemeene tineg; m; — des
gene de pied, Weg voor voetgangers ,
m. , Voetpad , o. ; — de charroi , Rijweg, m.; — de halage , jaagpad , o.;
Se mettre en — , Zich op weg begeven ;
— détourné, Omweg, m.; En —, Op
weg ; A mi -chemin, Op halfweg; Une
heure de --; Een uur gaans; Passez
votre —, Ga inns weegs; — fai&ant, In
het voorbijgaan ; ook : Onder weg ; fig.
Weg, in., Middel, 0.; I1 a fait bier
du — en pea de temps , Hij heeft het
in korten tijd ver gebragt ; Faire bien
son —, Wel voortkomen, Fortuin maken ; 11 fera son —, Hij zal wel voortkomen; Aller le droit —, Regt door
zee gaan ; Aller son — , son grand —,
Gestadig zijn doel vervolgen ; Aller le
— dei` écoliers , Den langsten weg gaan;
Faire voir bien du — à q. q. , Iemand
veel te doen geven; Trouver une Pierre
à son -, Een beletsel ontmoeten; Je
vous trouverai en mon —, Ik zal u wel
vinden; Je le trouve toejours dans mon
—, Hij dwarsboomt mij altijd; I1 me
trouvera en son —, Ik zal hem tegen.
werken ; Fermer les chemirs à q. q. , Iemand in zijn voornemen tegengaan;
Ne pas aller par quatre chemins , Geregeld voortgaan; Cowper — à ..., Den
verderen voortgang van. . . stuiten;
Suivre le — battu, Met den stroom voort.
zwemmen , -- le — à q. q. , Iemand een
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voorbeeld geven ; Demeurer en beau -^ s
à mi.chemin , Bene zaak staken , wan.
neer men het vooruitzigt heeft, dezelve te zien gelukken ; Par un — de velours, Op eens gemakkelijke wijze;
spr. w. Bien dépenser er pen gagner,
eest la — de 1'hbpital, Teel verteren en

weinig verdienen, is de weg naar het
gasthuis ; Bonne terre , mauvais — , Op
Benen vetten grond zijn de wegen
slecht ; A — bat,tu it ne croft point
d'herbe, Op een' veel beganen weg groeit
geen gras; En tout pays it y a one lieue
de méchant —, Elke onderneming heeft

hare moeijelijkheden; 11 suit le grand
— des vaches , Hij volgt zijnen voor
I1 est vieux comme les chemins,-ganer;

Hij is zoo oud als de weg.
Cheminée, f. Schoorsteen, m. ; Mantean
de -•, Schoorsteenmantel , m. ; Tuyau
de — , Schoorsteenpijp , vr.; fig. Sous
la —, In het geheim. * —, in een or•
gel, zeker pijpje.
Cheminer, V. n. Gaan , Reizen ; fam. -droit , Zich voor den geringsten mis•
slag wachten; fig. Voortkomen, Zijn
fortuin maken. *—, van een letter.
kundig werk , TITel gesteld zijn , Goed
zamenhangen , Vloeijen, T-"loeijend zijn.
Chemise, f. Hemd, o.; — d'homme, Manshemd , o. ; — de femme , Vrou wenhemd ,
o. ; -- d'enfant , Kinderhemd , o. ; — de
nuit , Nachthemd , o. ; — de jour , Daghemd , o. ; Changer de — , Een ander
hemd aantrekken , Zich versehoonen;
Etre en —, In het (bloote) hemd staan,
zijn ; fig. fam. 11 jouerait jusqu'à sa —,

1 I1 vendrait jusqu'à sa —, pour avoir de
quoi jouer, Hij zou zelfs zijn hemd
verspelen ; Manger, etc. jusqu'à sa der.
niere —, 4lles verteren, enz.; Mettre
q. q. en —, Iemand uitkleeden; N'avoir
pas de —, Geen hemd op (aan) het lijf
hebben; spr. w. Notre peau nous est
plus proche que notre —, Het hemd is
nader dan de rok. * —, in den ves•
tingb. , Muurmantel , m. * -- , in het
krijgswez. , als : — h feu , zak met al.

lerlei brandstoffen , om een schip in
brand te steken ; — de mailles , Malie kolder , m. * —, bij schrijfineest• , als :
Lettres en — (on I. la duchesse), Omge.
keerde letters , vr. meerv. (d. i. waarbij de dikke strepen dun en de dunne
dik zijn). * — , Omslag van linnen ,
enz. om kostbare waren , m. * — , Bekleeding van metselwerk, vr. *—, On.
derste gedeelte van Benen smeltoven , o.
Chemisette , f. Halfhemd , o. * _' Borst•

rok, m.

Chemosis , f. Ontsteking yan het wit des
oogt, vr.
Chénaie, f. Eikenb osch , o.
Chenal, in. Kil , vr., Vaarwater, o. e—a
Kanaal , o. *—, zie Cheneau.
Chenaler, v. n. scheepsar., Een vaarwater
zoeken , door den stroom te volgen,
Door eene kuil varen.
-

-

Chenalopea, m. bij de Egyptenaren , Gans
of Eend, vr. * —. zie Grand pingouinChenapan , m. fam. Str'uikroover, Deug.

niet , Vent , die tot aller in staat
is, m.
Chenar, in, zekere boom.
Chéne , m. Eik, Eikenboom, m. * --

2

Eikenhout, e.
Chéneau , m. w. gebr. , jonge eik , we
Cheneau, in. Dakgoot, vr.
Chenet, m. Haardijzer, o.
Chéneteau, m. jonge . eik, dien men bij

het hakken laat staan , m,
Chenette, f. zekere plant, zie Dryade.
Ch@ne•vert, m. Steeneik , yen.
Cheneviére,, f. Hennepakker , m. ; hpou•
vantail de —, Vogelverschrikker, Xo.

lik, m.; fig. Vogelverschrikker, m.
Chenevis , m. Hennepzaad , o.
Chenevotte , f. Hennepsnok , m.; Des allti-

mettes de chenevoctes , Hennepen zwa•

velstokken , m. meerv. ( in sommige
streken,) Bosschen zwavel, m.
Chenevotter , V. n. van den wijnstok
Dunne loten schieten.
Cheng, m. zeker Sineesch blaasspeeleuig.
Chénice , f. oude Gri eksche maat.
Chênier , m. soort van kampernoelje.
Chenil, in. Hondenhok, m. * —, Jagers.
huis, Jag thuis, o. ; fig. fam. Morsige
woning , vr.
Chenille, f. Rups, vr.; — de chou, Kool.
rups , vr. ; Paquet de chenilles , Rupsennest , o. ; fig. Lage deugniet , m.
* — , naam van verscheidene soorten
van schelpen. * _, zeker boordsel of
koord , Chenille , vr. *—, zekere wikke,
Rupsenkruid , e.
Chenillette , f. zekere plant , Rupsenkruid , o.
Chenisque, m. bij de ouden, Ganzenkop
ter versiering , m.
Chennie, f. geslacht van insecten.
Chenole f. geslacht van planten.
Chenolithe, f. zie Globe de fen.
Cnénopodées , f. pl. familie van planten.
Chénopodium , m. naam der Ansérides.,.
* —, naam van verscheidene planten

van de Arroches en Chénopodées.
Chenu , ue , adj. veroud. , Grijs van ou.

derdom ; nog enkel bij dicht. voor:

Besneeuwd s Met, sneeuw bedekt.
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Chétivement , adv. 4rnroedig , Ellendig.
Cheptel , m. Terp=achting van het onder
Chétocères , m. pl. familie van insecten.
vee voor de helft der winst , vr.-houdvan
Cher, ère, adj. Duur, Dierbaar , Waard, Chétochile , m. een heester.
Lief. * -, adv. Duur; Cotter-, Duur Chédodiptère , m. geslacht van vi sschen.
Chécodon , m. geslacht van visschen.
te staan komen , Veel kosten ; fig. Ven
Chetolier, m. Fdepach'ter, (zie Cheptel,)
sa vie bien -, Zijn leven duur ver -dre
Driftscheper, m.
me la paiera -, Hij zal er-kopen;Ii
Chëtoloxes, m. pl zie Latéralisettes.
voor boeten.
Cbétron
, m. _ Verborgen laadje (in canon
Cherche, f. Booghoepel, m.
koffer), o.
Cherche-fiche , Cherche• pointe , m. zeker
entier, Hengst,
Cheva1, m. Paard, o. ;
werktuig der slotenmakers.
m. ; - hangre , Ruin, m, ; - de ser
Chrercher, V. a. Zoeken ; fig. Opsporen,
Werkpaard , o. ; - de selle , Za--vice,
Zoeken, Onderzoeken, Navorschen -,
delpaard, Rijpaard, o. ; - de parade,
a tromper,,
V. n. Trachten , Bogen -;
Paradepaard, o.; - de bataille , Strijd Trachten. te bedriegen.
paard , o. ; - de poste , Postpaard o. ;
Chercheur, m. Zoeker , m. * --, zeker
- de labourage , de charrue , Bouwglas aan een telescoop.
paard, Ploegpaard, o.; - de carrosse,
Chercheuse , f. Zoekster , vr.
.poetspaard , o. ; - de bát, de somme on
Chercoiée , Cherconée , f. zekere. stof.
de charge , Lastpaard , o. ; - d'amble ,
Chère, f. Maaltijd , m., Tafel , Opdis
de pas, Tel , Telle , vr., Te-Iganger, Pas.
vr.; Faire bonne en mauvaise-sching,
ganger , m. ; Monter á -, Te paard
- , Goed of Slecht onthalen ; Aimer la
Stijgen ; ook : Rijden ; Mettre les chebonne --, Een vriend van eene goede
veaux a la voiture, De paarden inspan.
tafel zijn-; spr. w. I1 n'est - que de
oen; litre à - sur .. •, Rijden op .
vilain , Wanneer een gierigaard onthomme de --, Goed ruiter, in.;
haalt, onthaalt hij goed.
Tirer à quatre chevaux, Met vier paarHartelijk,
Chèrement , adv. Duur.
den vaneen scheuren; spr. w. en fig.
Vurig, Teeder.
Cet homme eet mal à -, Het staat
"Cheri, ie , adj. Bemind, Geliefd, Dierbaar.
slecht met dezen man:, Het staat slecht
Chéric, m. zeker vogeltje.
met zijne zaken ; I1 est à - sur sa gran-Chérif, M. Cherif, (d. i. afstammeling
deur, Bij pocht op zijne grootheid;
van Mahómed , door Fatime, de doch•
Une médecine de -, Een paardenmidter van Mahomed, de vrouw van .f11í).
del , o.; Monter sur see grands chevaux,
* - , bij de Arabieren en Mooren , CheOpvliegen, Op eenen hoogen toon sprei.
rif, Vorst, m.
ken, in liet harnas komen; 11 est le Chérir, V. a. Teeder beminnen, In groots
de bát, Hij is de pakezel ; Jamais bon
tinaarde houden.
-, ni méchant homme , n'amenda pour
Chérissable, adj. Beminnenswaardig.
aller It Rome, Nog nooit is een goed
Cherlerie , f. geslacht van planten.
paard en een slecht menrch door eene
Cherlesker , m. Luitenant-generaal bij
reis naar Rome beter geworden; Qui
de Turken, m.
aura de beaux chevaux, si ce n'est le
Cherrnès s m. geslacht van insecten.
roi ? Geen wonder, indien rijke menChernite, m. warmer, dat naar ivoor
schen prachtige dingen bezitten; Je
gelijkt.
lui feral voir que son - n'est qu'une béChérogrylle , m. soort van egel.
te, Ik zal hem zijne domheid toonen ;
Cherquemolle, m. zekere stof.
I1 fait toujours bon tenir son - par la
Chersonèse , f. bij de oud., Schiereiland, o.
bride, Men moet nimmer zijne magt
Chersydre, in. ondergeslacht van slangen.
uit de handen geven ; Fermer l'écurie
Cherté , f. Duurte , vr. ; fig. fain. 11 n'y
quand les chevaux soot dehors, Den
mettra pas la -, Hij zal er de duurte
put dempen, als hes ;alf verdronken
niet in brengen.
is; Écrire à q. q. une lettre à -, Iemand
Chérubin , M. Cherub , Cherubijn , in.;
eenen onbeschoften brief schrijven; zie
pop. 11 est rouge comme un -, zijn
ook : Bataille , Borgne , Broncher , Don.
gezigt gloeit als eene kool.
ré , Echapper, Engraisser, S'étonner, Ju.
Chérubique, f• Lofzang ter eere der Che.
ment , Parler, Queue. * —, pl. Che•
rubijnen, m.
vaux , Ruiterij, vr. ; Six mille che.
Chervis, m. Suikerwortel, in.
vaux, Zes duizend man ruiterij of te
Chetel , zie Cheptel.
paard. * -- , als . --- de bois , Houten
Chétif, ive , adj. Slecht , vaan geringe
paard , o. ; r- marin , Zeepaard, 0.;
waarde s Nietswaardig, Gering, Nietig
-r

,
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-, zeker gesternte, Kleine paard,

o. *-, in marmer, Aardgal, vr. * -,
bij de leiwerk., Stoeltje , Bankja , o. * -,
bij kinder., als : -- fonds, Bok-sta -vast.
Chevnl-cerf, m. in Sina, zeker hert.
Cheval.de- frise, in. Friesche ruiter , Spaan

ruiter , m.

-sche

Cheval-du.bon•Uieu , m. 1'eldkrekel , ns.
Chevalement , m. Stut, m.
Chevaler, v. ,n. Stutten maken. * -, v. a.
Stutten. * - , V. n. in de rijsch. , Met

de voorste beerven kruiswijze gaan. *-,
V. a. et n. Op eene schraag of stelling
(zie Chevalet) werken of bewerken.
Chevaleresgtue, adj. Ridderlijk.
Chevalerie , f. Ridderorde , Ridderlijke

✓aardigheid , vr.; tháns inzond. in:

Ordre de -, Ridderorde , vr.
Chevalet , m. Schraag, vr. , Bok, Ezel,

m. , Stelling , vr. * - , van snaartui gen , Kam , m. * -, bij drukti. , Galg ,
vr.. *-, Houten ezel, m. *-, Schildersezel, m.; van hier: Tableau de -,
Een wel bewerkt stuk van middelbare
grootte , o. * -,, zeker noordelijk_ gesternte. , oul. soort van pijnbank.
* -, in de plantk. , zie Gouet commun..
Chevalier, m. • Ridder, m.; Armer on A.
dopter q. q. -, Iemand ridder slaan;
-- d'honneur, Hofcavalier , in.;- er.
rant, Dolende ridder, m.; -- d'une dame, Degene , die eene dame gestadig
geleidt of zeer aan haar gehecht is ;
fin. Se faire le -- de q. q., Iemands ver
zich nemen; - d'industrie,-Jedignop
Gelukzoeker, m. * -, in het schhaaksp. ,
Paard , o. * -, geslacht van vogelen,.
Strandl ooper , m. * -, zekere visch.
Chevaline , adj f. veroud. , als : Bèce --,
Paard, e.
Chevalis , m. Gemaakte gui l in Bene rivier om door te varen , vr.
Cheval- marin , m. Zeepaard, o. * -, zie
:

Morse.
Chevance 2 f. veroud. Iemands hebben en

houden , 'Boeltje,

0.

Chevauchantes , adj. f. pl. , als: Feuilles

-, Gootswijs in elkander liggende bladeren, o. meerv.
Chevauchée, f. Schouw, Bezigtiging, enz.

te paard, vr.
Chevauchement, m. Gootswijze ligging der

*- , Overeenschieting
der splinters van een gebroken been , vr.
Chevaucher, v. n. enkel in : - long , court,
Met lange, korte stijgbeugels rijden.
* -, in de heelk. , van de deelen eens
gebroken' been:, Over elkander schieten.
Chevaucheur, m. veroud., Ruiter s m. *-,
Postmeester , we
bladeren, vr.

24i3

Chevauchons , als :. . -, ongebr., Schrijehugs. •
Chevaux-légers , m. P 1. Libr te ruiterij'1 s vr.
Chevecerie, f. Bediening van een Cheve-

cer,, vr.
Chevêche , f. zie Choaette.
Chevéchette, f. zie Chouette.
Chevecier, m. Opziener over het was-

licht, m.

Chevelu, ue, adj. Harig; van hier;- Comète chevelue , Haarkomeet , o..
m. Haarvezelen, aan de wortels, ns.

meere.

Chevelure, f. Hoofilhaar, o. *-, in de
.sterrek., als : de Bérénice , zeker ster
-renbld.
* --, bij vuurwerk., als: de feu, Gouden en zilveren regen, m.;
fig. van- boorhen, Bladeren , o'. meerv.
Chever, V. a. van een edelgesteente , Uit.

holen'. `---, hol kloppen.,

Chevet, in. Hoofdeneind, o. •-, Hoofdkussen ,. o. ; fig. , C'est mon épée de,

Dat is mijne bestendige toevlugt,:mijve. vraagbaak. *-, in de bouwk., alst'
d'église, ,Xap :van her koor, vr.
Blok, waarop de broek van het geschut
,

rust, o.

:

waarin de tap van
een molenas loopt, M.
Chevétre , m. veroud., Halster , in
bij timmert., Steekbalk, in *'---, bij
Cheveteau , na. Balk ,

sired., Draagbapd , in. * -, bij wond heel., Verband aan de onderkaak, `o.t
Chevêtrier, zie Cheueteau.
Cheveu, m. Haar (op liet Hoofd) ,,Haart..
je, Q.; Cheveux noirs, Zwart haar, o.,
Zwarte haren, o. meerv.; Tour cie cheveux , Toer , m.; Se prendre aux che..
veux, Elkander-.bij de haren krijgen;
Se tenir aux cheveux , Se tirer aux che.
vieux, Plukharen; Bague de, cheveux,
Haarring, m.; fig. Les cheveux se dressalent sur ma téte,., De haren rezen mij

te berge ; Faire dresser les cheveux à la
téte , De haren te beige doen rijzen ;

fam. Tirer par les cheveex , Met de ha.
ren er bij halen ; Prendre 1'occasion par
les cheveux, De gelegenheid waarnemen ; zie ook Fendre.
Chevillage , m. Toepennen , Inslaan van

bouten, o.

Cheville , f. Pin , vr. *--, Bout, m.;
ouvrière , Bout aan het voorstel 'o'ats
Benen wagen, m. ; -- a quatre pointes
Bout met weerhaken , m. °-, in do
rijsch. , als : Ce cheval nest propre qn'h
m.ettre en - , Dit paard deugt . slechts
voor eenen wagen• *-, in sornmrge spelen , als : Etre en . , De, tusschenhand
hebben. * -, aan snaarspeelt., Schroef,
16*
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(waarop de snaar zit ,) vr. * --, als:

du pied , zie 'Cbeville- coulisse in ' da
I. beteek. ; fig. in een vers , Stopwoord,
o. *-► , pi. Chevilles, zie Chevillures.
Cheville.coulisse, f. Enkel, m. *-, Los$5,1,;, yr.
Chevilier, V. a. Pinnen, Vastpinnen; fig.
I1 a lame chevillée dans le corps, Het
leven zit in hem verroest; Vers chevillés, Verzen vol stopwoorden, o. meere.,►
Tête de cerf bien chevillée, Een hertenhoren met vele takken, m.
Chevillette, f. Haakje aan de naaipers
der boekbinders, a. * -, Ijzeren pennetje, o.

Chevillon, m. Gedraaid stokje in de rugleuning van oenen stoel, o. * --, Stok,
waarop de zijde van het weefgetouw
wordt gewonden, m. * -- s scheepsw. ,
Rarveelnagel , m.

Chevillot, zie Cabillot.
Chevillures, f. pl. Takjes aan de horens
van -een her:, o. meere.

Chevir, v. a. veroud., In bedwang houden.
Chevissance , f. veroud. , Overeenkomst, vr.
Chèvre, f, Geit, vr. ; Lait de -, Gei tenmelk, vr.; Fromage de -, Geitenkaas,
vr.; Poll de-, Geitenhaar, a.; spr.w.
zie Brouter; Trendre la - , Zonder reden boos worden ; Sauver on \1énager la
- et'Ie chou, Twee ongelukken te ge
afkeeren; ook : Het met geene-lijk
partij bederven. * - , Bok , om lasten
op te heffen , Kraan, m.; zie ook Piedde•clèvre. * - , bij timmert. , Zaagbok,
Zaagkuil, m. , Schragen, vr. meerv*_., Kaastafel, vr. *-- ,zeker gesternte , Capella, vr.
Cbevreau , m. jonge geit, vr., Jong oever
geit, o.
Cbèvre•de-Juda , £zie Bouc-de• Juda.
Cbèvre• feuille , f. Kamperfoelie , vr.
C hevrette , f. Wilde reegei t , vr. * -kleine zeekreeft. * -, zeker diertje,
als : -- brune , zie Cadelle. * —, Klein
-

haardijzer , o. * --, ,Pot , (Waarin de
siropen, enz. zich bevinden ,) in.
zekere haak. •--, Drievoet, m.,
Treeft, vr•

Chevreuil , m. Reebok , m.
Chevreuse , f. zekere perzik.
Chevrier , m• Geitenhoeder , m.
Chevrillard, m. Jonge ree, o.
Chevrolle , f. geslacht van schaaldieren.
Chevron, m. Dakspar, Spar , vr. * -,
bij tuint. , als : -- de gazons , Zoden
rand , m.: * -- , in de wapenk. , Keper , vr.
Chevrotage, m. weleer, Gehengeld , o.

Chevrotain, M. geslacht van zoogdieren.

Chevrotement, m. Beving der stem bij
het zingen , vr.
Chevroter, v. p. van eens geit , Werpen;
jongen. *- , in de toonk. , Met eens
bevende stem zingen. * -- , veroud. ,
Zijn geduld verliezen, kloeken; ook:
Springen, Huppelen.
Chevrotin, m. Geitenleêr, Gezeemd gei.
tenleér , o.
Chevrotine , f. Hagel , om reebokken to
schieten, M.
Cheylête, f. geslacht aan Arachnides.
Cheylétides , f. pi familie van Arachnides.
Cheyloglotte , f. geslacht van planten.
;

Chez , prép. met eene rust , Bij , flan het
huis van; )'ai été - vous, Ik ben bij
u (d. i. aan, uw huis) geweest; Je viens
de -- (ou d'auprès de -) vous, Ik kom

van uw huis; van hier: AvoiI un chezsoi„ Eene. eigene huishouding hebben ;

J'ai un chez.moi, to as un cbez - tol,
ecc. , Ik heb , Gij hebt eens eigene
huishouding,

enz. *—,

Bij, Onder;

s-,
- les Francais, Bij de Franschen.

met Bene beweging , Naar • • • toe, Naar
het huis van ... ; Je vals chez voos , Ik
ga naar uw huis.

Chiantotoit, m. zekere vogel.

Chiaoux, m. zekere deurwaarder bij de
Turken.

Chiasse , f. Schuim (van metaal) , o. ; de Ier, IJzerschuim, o. * -, Drek,

Stront (van vliegen , enz.), m. ; - de
mouche, Vliegenstront, m.
Chibou, m. gemeenste soort van Gomart.
Chibout, m. Amer i kaansche witte hars .

Chic, m. in Provence , zie Bruant.
Chica, m. zekere drank. * --, zekere
dans.

Chicabaulc, zie Chicambault.
Chicat , zie Chacal.
Chicaly, Chicaly-chicaly .4v. een vogel.

Chieambault , M. Steven (van een klein
schip), M.

Chicane , f. Verdraai] ing van het regt ,
vr., Aanwenden of Bezigen van aller-

le i drogredenen, a• Chicane, vr.; van
hier : Gens de - , Processenmakers ,
(d. i. lieden, die om hun eigen voordeelprocessen bevorderen,) m. mrv. *-,
Haarkloverij , Muggezifterij , Woordenvitterij , vr.
Chicaner, v. n. 4llerlei drogredenen of
strikredenen bezigen, om het refit te
verdraaijen. * --, ritten , Haarklos
ven , Kibbelen , Twisten; - sur la moin,dre chose, Op alles vitten. *--, v. a.
Twist met iemand zoeken , Met • • •
kibbelen , Chicaneren ; van hier : - sa
vie , Zich goed verdedigen. * - , in het

krijgswez., als : - Ie terrain , Den g*end

duim voor duim verdedigen . *-,scheepsw,,
als : - le vent , Den wind knijpen , Mei
hellende zeilen varen, laveren. * -,
Kwellen , Hinderen.
Chicanerie, f. Strikrede, Drogrede , Haarkloverij , Muggezifterij , Woordenvitterij , Kibbetarsj , yr.
Chicaneur , m. Twistzoeker, Fitter, Haarklover, m.
Chicaneuse , f. Twistzoekster . T'i tster ,
Haarkloofster , yr.
Chicanier, m. fam. Vitter , Bediller, in.
Chicanière, f. fam. t7itster, Bedilster, vr.
Chiche , adj. Karig , Vasthoudend , Cie.
rig, Niet scheutig ; fig. Etre - de see
paroles, Zuinig met zijne woorden
zijn; Etre - de ses pas , Niet scheutig
Zijn , om te gaan. * --, m. geslacht
van peulvruchten, als.: Pols -, Cisser, m.

Chichement, adv. Karig.
Chicon , m, zie Laitue romaine
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on Ro-

maine.
Chicoracé , m. geslacht van schelpen , zie
Chausse-trape.
Chicoracées , f. p1. geslacht van planten.
Chieorée, f. Cichorei , Suikerij, vr. * -,
4ndij vie , yr. ; - frisée , Krulandij •
vie , vr. ; - sauvage , amère on à four•
rage, Wilde andijvie, vr.
Chicot, m. Stomp (van Benen boom, die

uit de aarde steekt) , ra. s-, Oude
vergane boomtak, m. * -, Stomp (van
eenen afgebroken rand), Wortel, m.
*-, boom in Canada.
Chicoter, V. n. pop. Over beuzelingen
twisten.

Chicotin, m. zeker bitter sap; van bier:
Amer comme (du) -, Zoo bitter als
gal, als roet, als alsem.
Chie•ea.lit, m. pop. Morsig gekleed masker, o.
Chien , m. Hond, us.; - de berger, Her.
dershond , m.; - de basse•cour, fHof.
hond, us.; - de chasse , Jagthond , m. ;
- couchant, Patrijshond , Staande hond,
m.; -courant, Windhond, m.; fig. van
iets slechts, als: Quel - de repas, Welk
een ellendige maaltijd; spr. w. Qui
m'aime , aime mon -, Die mij lief
heeft , stelt ook belang in alles , wat
snij betreft ; zie Chat , Chassnr , Aboy.
er ; - hargneux a toujours les oreilles
déchirées, Krakeelers krijgen dikwijls
het eerst slagen; Quand on vent noyer
son -, on dit qu'il a la rage, moils men
Benen hond wil slaan , kan men altijd
wel Benen stok vinden ; Faire le - con•

chant, Flikflooijen , Fleijen; Rompre

les chiens, £ene andere wending aan
een gesprek geven; Leurs chiens ne chas.
sent pas - ensemble , Zij leven niet eeIt n'est chaise que de vieux chiens,-fig;
Menschen van ondervinding zijn het
best ; Mener ene vie de -, Een hondenleven leiden, hebben; Battre le devant le lion , Op de ,. heg slaan en de
hoenders meenen i Jtre comme on ,- à
l'attaehe, 21s een hond aan den ketting zijn ; A méchant -,f court lien
Benen ondeugenden hond moet men goed
binden ; A bon chien it ne vient jamais
on bon os, De paarden, die de haver
verdienen, krijgen ze niet; Cela'n'est
pas tant -, Dat is zoo slecht niet;
C'est un - au grand collier, Hij is het
katje van de baan ; Cela est droit comme la jambe d'un -, .Dat is zoo regt
als, een varkensstaart ; Cela ne vaut pas
les quatre fers d'un --, Dat is geen'
knip voor glen neus waard; C'est Saint
Roch et son -, Zij zijn altijd bij elkander; Entre - et loup, In de scliemering , Tusschen licht en donker; - i1
est fou comme on jeune —, Hij is
zoo vol dartelheid als een ei vol zui•
vel ; 11 est fait a cela , comme un - h
aller à pied, à aller nu.tc^ce , Dat valt
hem inoeijelijk; II fait comme Ie -= de
Jean de N ivelle , it s'enfuit quand 'ona 1'ap..
pelle , hij laat het het eens oor in. , en
het andere uitgaan ; 11 vaut autant être
mordu d'un - que d'une chienne , Liet is
even zoo goed gehangen , als verdronken
te horden
Its veulent faire comme les
chiens grands, ils veulent pisser contra la
muraille , (van kleine jongens,) Zij apen
groote menschen na ; 11 mourrait bien
plutbt quelque bon - de berger, Onkruid
vergaat niet ; 11 n'en donnerait pas sa
part atix chiens, Bij zal er zoo gemak
niet van afzien ; 11 y est bier-kelij
venu comme uit - dans un jeu de quilles,
Hij is er gezien , als de kat bij hot
spek ; I1 ne faut pas se moquer des chiens,
qu'on ne soit hors du village., Men. moet
;

een gevaar niet verachten , zoo lang

men er in is ; 1.1 est comme le du jas
dinier , qui ne mange point de choux , et
n'en laisse point manger aux. autres, Hij
is gelijk de hond in de krib;, Pendant
que le -- pisse-, le_ lottp s'en va, De min•
-

-

see vertraging laat de gelegenheid voorbijgaan; On - regarde bien un évéque,
Eens kat ziet wel den keizer aan..
aan het slot vati een geweer, enz. Haan,
m. * - , bij kuip • , Kleinhaak, Band.
haak , m. * -, in wijnen, zekere trek.
wagen. t.., in de sterrek., Hond, su.;
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als : Le grand — et Le petit —, De groos 1
te en De kleine hond.
Chien- d'eau, m, zeker dier.
Chien-de-mer, m. Zeehond, m.
Chiendent, in. Hondsgras, o.
Chiendent fossile, m. zie Amiante.
Chien -de•terre, zie Basset.
Chien-du-DMexique, in. Mexicaansch hondje , o.

Chienne , f. Teef, vr.; fig. voor al wat
slecht is, als : Queue ch;enne de musi.
que , Welke ellendige muzijk.
Chienner, V. n. w. gebr. van teven, Tamer.

pen , Jongen.
Chien-rat, m. zie Mangouste du Cap de Bonne Espérance.
Chien- volact, M. zie Roussette. * --, zie
Galéopitbèque.
Chier, V. n. POP. Schijten; fig. — de peur,
Fan angst in de breek schijten; (Jo horntie Bien ch°ié, Een leelijke, vent.
Chieur, m. pop. Schijter, m.
Chiense , f. pop. Schijtster , vr.
Chiffe , f. bij papierla . , Lomp , m. * --,
Slechte stof, Vod, vr.

Chiffon, m. Lomp , m, , Pod , vr. ; Cher-.
eher des chiffons , ro mpén garen. * —,

.Ding van geringe waarde , o., Pod,
Vodderij , vr.; van liter: Un — de papier, Een gekreukt stuk papier, o. *--,
ene , adj. bij tuint., Slecht gegroeid.
Chifonner, V. a. Kreuken , Fommelen,

fronsen.

Chiffonnier , m. Loszspengaarder , Vodden-

kramer , m.

Chiffonnière, f. Lompengaarster, Vodden

vr. *—, soort van hooge-kraenst,
latafel , Chifonniere , vr.
Chiffre , m. Cijfer, Getalmerk, o., Cijferletter, vr. . * — , 1Vaamcijfer,, o.
* --, Geheim, schrift, Cijfer, o.; Ectire en --. In cijfer schrijven. * --,
bij koopl. , Teeken, Merk , o. (waar aan men den inkoopsprijs kent). ,
Chiffrer,, V. n. pop. Cijferen. *— s v. a.
1Vommeren. * --, In cijfer schrijven.
* —, in de toonk. , Met cijfers teeke..

nep.
Chiffreur , M. Cijferaar, Rekenaar, m.
Chi gnole, f. JJ'Jeethaspel , m. (met drie

armen , ieder Bene halve of van den
anderen.)
Chignon, m. Nek , gin. * —, Opgeslagen
nekhaar (der vrouwen), o.
Chigomier, te. geslacht van planten.
Chil, m. soort van Pipi.
Chile , zie Chyle.
Chiliade, f. vr. gebr., Duizendtal, o.
Chiliarque, m. Hoofdman over duizend, m.
Chiliastes, ni. pl. d weepers in de tz. eeuw,

welke beweerden , dat de gelakzaligen
na den oordeelsdag nog duizend jaren
op de aardeleven en daar allerlei ge•
noegens smaken zouden.
Chilio.gone, m., Duizendhoek, m.
Chiliombe , f. 0 fer van duizend ossen , o.
Chillas, m. zeker geruit katoen.
Chilochloé , m. ,geslacht van planten.
Chilodie, f. zeker boompje.
C ►tilognathcs , m. pl. familie van insecten.
Chilon , in, Zwelling der lippen, vr.
Chilopodes, m. pl. familie van insecten.
Chim, m. eetbaar vogelnest in Sina.
Chimaphile, f. geslacht van planten.
Chimarrhis , m. geslacht van planten.
Chim-chim-nha, tn. zeker boompje.
Chirp-chim.rung , m. zekere boom.
Chimère , f. fabelachtig dier , Chimera,

vr.; fig. Hersenschim , vr. * --, ge.
slacht van visschen. geslacht van
wormen.
Chimérique, adj. Ingebeeld, Hersenschim.
enig.

Chicnériquement, adv. Hersenschimmig.
Chimistre, m. scheldw., Scheikundig ge-

neesheer, m.
Chinnie , f. Scheikunde vr.
Chitnique, adj. Sc)ieikundig, Chemisch.
Chimiste , m. Scheikundige , Chemist , m.
Chim -mi -vu , m. soort van Gouec.
Chimpanzée , i. soort van aap.
China , f. naam eener salsaparilla In

Sina.

Chincapin^ m. kleine 4merikaansehe kas -

tanjeboom.

Chinche, m. naam van twee dieren.
Chincilla, m. zeker dier.
Chincou, m. zwarte gier in het eerste

jaar.

Chiner , V. a. De schering zoodanig ver-

wen , dat dezelve , geweven , eene teekening oplevert , De schering bloemen ;
van hier : Des bas chinés , Gebloemde
kousen , vr.
Chinfreneau, m. veroud., Klap aan het
hoofd, we
Chinorrhodon, m. veroud., Eglantierroos , vr. * --, Gelei van wilde rozen , vr.
Chinpanzée, zie Chimpanzée.
Chinquapine, zie Chincapin.
Chinquer, V. C. veroud., Drinken, Zui-

pen. °.—, Duchtig schenken.

Chi!iquis, m. paauw van Thibet.
Chint, m. zeker Indisch - katoen.
Chinure, f. Teekening op stoffen, vr.,
zie Chiner.

Chio , m. zeker stuk aan den mond van
Benen glasoven.
Chiocoque , zie Ciocoque.

CHI(

CHLA

Chio•hiu, m. zekere boons.
Chionanthe , m. geslacht van planten.,
Chionis, m. geslacht van vogelen.
Chioursne , f. Roeislaven , m. meere. (op

Chiron , m. zekere worm , die de olijven
aantast.
Chirone', f. geslacht van planten.
Chironecte, m. geslacht van yisschen. s.-.,
geslacht van zoogdieren.

eene galei).
Chipage , in. Bereid' ng van kleine vellen
op de Deensche wijze, vr.
Chipeau, m. soort van dmerikaansche
eend.
Chiper, v. a. (Vellen) op de Deensche
wijze bereiden.
Chipolin, m. zekere waterverve.
Chipoter, V. n. fa.m. Bij horten en stoo-ten werken , Talmen , Leuteren. n'—,
Kibbelen om beuzelingen, Haarkloven,
Twisten , hiarrewarren.
Chipotier, m.. fans. Leuteraar, m. •--,
Kibbelaar, m.
Chipotière, f. fain. Talmster, vr.
Kibbelaarster , yr.
Chique, f. Zijdepopje, waarin de worm
gestorven is, o. * —, Knikker, m.
*—, zeker wormpje, dat zich tusschen
vel en vleesch zet , en daar eens on.
dragelijke pijn veroorzaakt.
Chiquenaude , f. Knip (met den vi nger),m.;
on n'a jamais donné une -- a eet enfant,
Men hoeft dat kind nooit met eenen
vinger Aangeraakt, zoo zoet is het al•
tijd geweest.
Chiquenauder, V. a. orgebr., Knippen met
den vinger geven.
Chiquer, V. a. et n. (Tabak) pruimen.
Chiquet, m. fain. , als : Payer — à -- , In
kleine sommetjes betalen.
Chiqueter, V. a. (Wol) scheuren en uit&
trekken. * —, Den rand `eener pastei
door insnijdingen versieren.
Chiquichiqui, m. palmboom in Zuid -o me
rika.
Chiragre, f. w. gebr., , Handjicht, vr.',
Handeuvel , o. * --, tri. Die het handeuvel heeft.
Chirayita, f. soort van gontiaan.
Chiricote , m. zekere wachtelkoning.
Chiripa, m. zekere palmbonen.
Chirite , f. Handvormige druipsteen, m.
Chirocentre , m, geslacht van vi sschen.
Chirocète, m. geslacht van insecten.
Chirographaire , •adj. 'als : Créancier —,
Schuldeischer, wiens regt enkel op een
handschrift van den schuldenaar gegrond is, m.; Dette —, Schuld volgens
een onderhandsch geschrift , vr.
Chirole , f. zie Balon.
Chirologie , f. Kunst , om door gebaren
met de hand te spreken, vr.
Chiromancie , f. Ilandhijking, Handkijk.
kunst , vr.
Chiromancicu s m. Handkijker , tri.
-
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Chironien , adj. m. , als : Ulcère -- , zeke.
re boo

ze zweer.

Chironome , m. geslacht van insecten.
Chironomie, f. Gebaa-rmaking met de han•

den (bij de ouden), vr. * —, Wenk
met de hand, om eene betamelijke houding aan te nemen , m. * - , zeker
deel der gymnastische oefeningen'. (bij
de ouden), Cliironomie, vr.
Chironorniste, m. Onderwijzer

nomie, m.

der chiro-

Chironomontes , m. pl. Voorsnijders (bij

de Griek. en Rom. ) , m. meerv.
Chiropor►ies, f. pl. zekere feesten der Rhodiërs.

Chiroptères, die Chéiroptères.
Chiroscële, m. geslacht van insecten.
Chirotonie, f. Handoplegging, Oplegging
der

handen , o.

Chirurgical, le, . adj. Heelkundig.
Chirurgie , f. Heelkunde , vr.
Chirurgien, m. Heelmeester, Wondheeler,
m. °—, zekere
gel , zie Jacana.

visels, *--, zekere vow

Chirurgique , adj. zie Chirurgical.
Chise , f. zekere Mexicaansche peper.
Chismobranches , m. pl. orde vats IViollus•
ques.
Chismopnées, m. p1. familie van visschen.
Chiste, m. zie Kyste.
Chitaronne , f. soort van theorbe.
Chite, f. Sits, Chits , o.
Claiterde, f. Guiraar met vijf rijen sna•

ren , vr.
Cbitinn , m. bij de ouden , zie Chryso.
?the.
Chitonie , m. bi) sommige negerstammen ,

Opperpriester, m
Chiton, m. soort van schelp.
Chitone , adj. f. bijnaam van Diana.
Chitonée , f. zekere dans der ouden.
Chito+ ier , ni. zeker dier.
Chitonies , f. pl. feesten te r sere van Diana.

Chitonisque , f. bij de Grieken , wat de
Subucula bij de kom. was , Hemd,, o.

Chit-so, m. zekere boom in Sian.

Chiiire , f. Vliegendrek , l7liegenscheet,

m, * — , zekere schelp.

Chivafou , m. veroud. , zie Épine•vinette.
Chlasnie, m. geslacht van instieten.
Chlaine, f. bij de Griek. en Roan., Over.

kleed , o.

Chlamyde , f. Krijgsmantel (der ouden)
m¢

* _,

geslacht van insecten.
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Chlamydie , f. zie Phormion.
Chlamys , zie Chlamyde in IS si. beteek.
Chlanidion , m. bij de Grieken , zekere
vrouwenmantel. * -- , zeker kleerli ngstuk der mannen bij de Babyloniërs.
* — , zie Chlanis.

Chlanis, m. soort van Chlène, maar van

eene ligtere en zachtere stof.
Chlédristome, m. geslacht van Mollusques.
Chlénacées, f. pl, familie van planten.
Chlénasme , m. zekere figuur , waarbij
men op zich schijnt te nemen , vat
ten laste van een' ander' moet komen.
Chlène, f. bij cie ouden, zeker overkleed.
Chloanthes, m. pl. geslacht van planten.

Chloies, Chloiennes , f. pl. te Athene,

zekere feesten , waarbij een ram aan
Ceres werd geofferd.
Chiore, f. geslacht van planten.

Chlore , m. in de nieuwere scheikunde ,
Chloor, vr.
Chiorion , m. geslacht van insecten.
Chloris , m. zie G ros•bec eerdier. • -- ,
f. geslacht van planten.
Chlorite, f. zekere talksteen.

Chloromis, zie Dosyproeta.
Chlorophane, f. verscheidenheid van vloei spaath.

Chlorophyte , F. zekere plant.
Chlorose , f. Vrijsterziekte , vr. zie PAles couleurs. *—, ' zekere ziekte der
planten, waarbij zij bleek worden.
,Choc, m. Schok, Stoot, m. *--, -danval (van beide zijden), m., Ontmoesing , vr.; fig. Beweging , Beroering,
Botsing, yr. * —, in de mineral. , zie
Puits. * — , bij hoedenra. , zeker trope.
ren gereedschap.
Chocard, m, soort van fllpische raaf.
Chocolat , m. Chocolade , vr. ; Tablets® Je
—, Chocoladekoekje , o.
Chocolatier , m. Chocolademaker , m.
Chocolatière , f. Chocoladekan, yr.
Chodadende , f. zekere Perzische munt.,
Choelope , Choelopus M. geslacht van
zoogdieren.
;

,

Choenique , zie Chénice.
Choenisque, zie Chénisque.
Choeur, m. in de dgcbtk. , Koor, o., Rel,
m. * —, in de toonk. , Kc or , o.
in eene kerk, Koor, o. ; van hier: Enfant de —, Koorkind , o. , Koorknaap,
m. ; Religieuse on Dame de --, Non , vr.
Chogramme, m. mechaniek slot.
Choi-'due, m. zeker boompje.

Choil, m veroud. , zie Chou.
Choil-floris, m. veroud., zie Chou fleur.
Choin, m. geslacht van planten. * _ ,
on Pierre- cie-ehoin , zeker marmer in
de nabijheid van Lyon.

Choine , m. zekers boom.
Choir, v. n. fans. enkel in den inf,, Yalldn.

Choisi , ie , adj, Uitgelezen , Keurig.
Choisit, v. a. Kiezen , Uitkiezen , Uit zoeken , Uitlezen.
Choix , m. Keus, vr. * — , Verkiezing,
vr.; Par — , Uit verkiezing.

Cholagogue, adj. als : Remède —, ou
* — , m. (veroud. ,) Middel tegen de
gat,

o.

Cholédographie, f. ongebr. Beschrijving
des gal, vr.

Cholédologie, f. ongebr. , Galleer, vr.
Cholédoque, adj. m.. als: Canal —, Gal.
leider, m.

Cholera-morbus r m. Aziatische braak.
loop , m,
Cholérique, adj. als: Fièvre —, Galkoorts,
vr. '.-., Galachtig.

Cholève, f. geslacht van insecten.
Cholose, f. ongebr. , Mismaaktheid van
armen of beenen, yr.
ChBmable, adj. van feestdagen ,

als : Jour

— , Feestdag , Vierdag , m.
ChAmage , m. Viertijd, m.; Jours de —,

-Vierdagen, m. meerv.
-

Chomel, m. geslacht van boomen.
Chómer, v. n. Leêgloopen (uit gebrek

ain werk, of uit luiheid); -• tons les

luitdis , Maandag houden. *—, Braak

liggen; Laisser —, Zomervoren. * —,
van eenen molen , Stilstaan. * -- , van
eene werkplaats , als : L'atelier cliAme ,
Men werkt in den winkel niet. °-.,
tam. als: — de q. ch.,' Gebrek aan iets
hebben , Iets ontberen. *—, v. a. Visren (door niet te werken); spr. w. Il
ne faut point — les fetes avant qu'eiles
sopt venues, Men moet geen' haring

roepen, eer men hem in den zak heefr;

Quand la fête sera venue , nous la ch8me.

roes, Wanneer het tijd is, is het vroeg
* --, als: — uit Saint s Het
feest van eenen heilige vieren.
Chondodendron , m. zekere boom.

genoeg.

Chondracantlte , m. geslacht van wormen.
Chondrachne, f. geslacht van planten.
Chondre , m. geslacht van planten.
Chondrilie , f. zekere plant.
Chondrographie, f. Beschrijving der kraak -

beenderen , vr.
Chondrologie , f. Leer der kraakbeendeeen,

vr.

Chondropétalon, m. geslacht van planten
Chondroptérigiens, m. pl. klasse van vis.

schen.
Chondrosion , m. geslacht van planten.
Chondro-syndème , m. ongebr. , hereeni.

ging der beenderen door kraakbeen , vr.
Chon-kui, m. zekere vogel in Tartarije.
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Chopine , f. Dude vochtmaat, Halve pint
of flesch , vr. , Oord , m.
Chopiner, V. U . bas, Zuipen.
Chopinette , f. Hart (in eene pomp) , o.
Choppement, m. veroud. , Struikeling , vr.
Chopper, v. n. veroud., Struikelen.
Choquant, te, adj. Stuitend , Hinderlijk,
4anstootelijk , Beleedigend.
Choquart , m. geslacht van vogelen.
Choque, f. Stamper (der hoedenmakers), m.
Choquer , V. a. Stooten , Tegen ... aan
hier : — les verres, zie-stoen;va
beneden Choquer , V. n. ; fig. Tegen de
borst stooten, Hinderen, Stuiten , Beleedigen. *-. Mishagen. * -, Strijdig zijn met ..., Beleedigen , Tegen
... aandruischen ; van hier : Benadeelea. * —, scheepsw. , als : - un cable,
Een' tweeden slag op een touw leggen;
- un cordage , Een schrikje aan een
touw geven. *- (se), V. pr. Tegen el•
kander stooten ; ook: Se - Ia fete con-

Chorographique , adj. Tot de landbeschrij_
ving behoorende; Description -, Land-

-

ere ... , Met het hoofd tegen ... stoom
ten ; Deux armées se choquent s Twee

leger: 'worden handgemeen , raken
slaags; Se - de q. ch. , Iets kwalijk
opvatten, Zich door iets beleedigd ach
Zich aan iets stooten. * - , v. n.-ten,
suet de glazen, Klinken.
Choragrs, m. pl. bij de ouden, Plaats van
het tooneel achter de schermen , vr.
Choraïque, adj. van verzen , Choraiisch.
Choras , m. soort van apen.
Choraule , m. bij de Griek. en Rom.. Fluitspeler, velke de koren bestuurde , m.
Choranx , m. pl. Koorkinderen , o. u.eerv.
Chordapse , f. zie Passion iliaque.
Chorée , m. voetmaat der ouden , Choraeu s , ni. * - , St. Lri j tsdans , m.
Chorége , m. bij de Griek. , .Bestuurder
der tooneelvertooni ngen, M.
Chorégraphie , f. Dansteekening , vr.
Chorètre , m. geslacht van planten.
C/aoré^eèque, m. Koorbisschop.
Chorïambe , m, zekere voetmaat , Chori.
ambus , M.
Chorion , m. Adervlies s o. * -, Buitenste huidyleesch , o. * - , bij de ouden
Muzijk ter eere van de moeder der go-

den, vr.
Chorique , f. bij de oud. , eene fluit.
Choriste, m. Koorzanger, ni. * -, zeker
stemtuig , Steminstrument, o.
Chorizandre, f. geslacht van planten.
Chorlite , f. geslacht van vogelen.
Choroha'te, m. zeker waterpas der ouden.
Chorodidascale, m. bij de Grielc., Orkesrt.

Meester, m.
Chorodie , f. bij de ouden, Koormuzijk , yr,
Chorographie , f. L andbeschrijving, yr.

beschrijving, vr.
Choroïde , adj. Naar een adervlies gelijkende ; Membrane - , on : * - , f. zie
Uvée . Plexus choroides, Plooi jen in
het dunste hersenvlies, vr. meere.
Choroïdien, mie, adj. Bij de hersenen ge
-legn.
Chororo, m. zekere vogel.
Chorus , m. enkel in : Haire - , Eenparig
zingen , Zamen zingen.
Choryzème, m. geslacht van planten.
Chose , f. Ding , o. , Zaak , vr. ; fain.
C'est ma -, Het is mijn eigendom; Ce
nest pas grand' - , Het beteekent niet
veel; C'cst peu de--, Het is niet veel.
*--, m. enkel in: Quelque -, Iets, o.;
Quelque - de grand , Iets groots.
Chou, m. Kool, vr.; -- pommé , Sluit kool , vr. ; - frisé, Krulkool , vr. ; ..cabu, Kabssiskogl, vr.; fig. fam.Alier plan.
ter des choux , Op het land gaan wo.
nen ; Envoyer q. q. planter des choux,
Iemand afzetten , Hem zijnen post ontnemen, Idem aan dei n dijk jagen ; Faire
des choux gras ,de q. ch., Zijn genoegen
van iets naaken ; Aller tout h travers des
choux , Reg; door zee gaan ; ook : On.
bezuisd te werk gaan; 11 en fait comme
des choux de. son jardin , Hij gaat er
noel om , alsof het zijn eigen is ; I1 a
été trouvé sous un - , Bij is op Benen
..stroowisch komen aandrijven; Cela ne
vaut pas on trognon de -1 , Dat is geene
speld waard ; C'esc - pour —, C'est -vert et vert -, Dat is volmaakt het zelf.

de ; Fakes- en des choux et des raves, Doe

er mede, wat gij wilt ; I1 s'entend h cela
comme à ramer des choux , Hij verstaat
er niets van ; zie ook Clèvre; Pour
revenir It nos choux, Orn weder ter zake te komen. * -, een woord van liefkozing , als: 117on - !, Mon petit -1, Mijn
liefje! -, Bout! °—, ook: Petit -, ze
luchtig gebak, Soes , vr. * -, ja.-ker
gerswoord ter aanmoediging der honden,
oek : Chou•là ! Chou.pilie ! Sa ! sa
Chouan, m. zeker zaad.
Chouc , in soort van raaf.
Choucador, m. soort ran merel.
Choucari, m. soort van kaauw.
Choucas, m. Dole, vr.
Choucou, m. soort van Chat-huant.
Choucouhou, m. aan de kaap, Daguil, m.
Chou•crou.e, f. Zuurkool, vr.
Chou-de•chien, m. zeker kruid.
Chouette , f. Uil , M. * --, Steenuil,
Kerkuil , m. * --, in zekere spelen,
als : Faire la -, 4//een tegen twee tje.
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len; fig. Ire la -- d'une société , De
speelbal van een gezelschap zijn.
Cbou.fleur, m. Bloemkool, vr.
Chouguet, m. zeker blok der draadtrek
-kers.
Chou-king, m. zeker oud heilig boek der
Sinezen.
Choul-try, m. soort van Caravansera,
waar wen wijn verkoopt.
Chou- navet, m. Koolrabi , vr.
Chou-palrniste, M. vrucht van zekeren

palmboom.

CHRY
Chromate , in. zeker zout.
Cisrornatique, adj. inde toonk., Chromatisch . * _ m. Chromati scfie manier , vr.
* — , Kleurenmenging , vr.
Chromatiquement , adv. Chromatisclh.
(hr6 ne, m. zeker half metaal, Chromium , o. * --, in de toonk. , zie Dièze.
Chronique , adj. Uit chromium gevormd ;
Acide —, Chromiumzuur, o.
Chromis, m. geslacht van visschen.
Chronhyomètre , m . zie" Hyétomètre.
Chronique , adj. f. , als : Maladie — , Slepende of Chronische ziekte. *—, f.
Kron i j k , vr. ; fig. --- scandaleuse , Uitstrooisels , o. meere., Kwade tongen,

Chou-pille , zie Chou in de laatste beteekenis.
Choupille , m. soort van hond.
vr. meere. , Booze wereld , vr.
Chouquet , m. zeker scheepsblok , EzelsChroniqueur, m. bijna veroud., ,Kronijkhoofd , 0.
schrijver, m.
Chou -rave, m. Radiyskool, Eaapkool, vr.
Chronogramme , in. i nschri ft , waarin de
Chourille , m. zekere jogs/send.
datum der gebeurtenis door letters
Chousset, m. zetere drank bij de Turken.
aangewezen is , Chronogram , o•
Choyer , V. a. fan. Koesteren, Teeder beChronographe, m. zie Chronogramme. *—,
zorgen , Groote zorg dragen voor. *— ,
Tijdrekenaar , m.
ontzien, Pieren, Zorg dragen, dat
men iemand niet beleedige. * — ( Se), Chronographie , f. Tijdbeschrijving , vr.
Chronologie, f. Tijdrekening , vr.
V. pr. Zich in acht nemen , Zorg voor
Tijdrekenkunde , vr.
Zich zelven drage,,,Zijngenmak neen.
Chronologique, adj. Tijdreken kundig, ChreChoyne , m. zekere boom.
nolog i sch.
Chr @me, m. (Gewijde) olie , vr.
Chronologiste, m. Tijdrekenkundige.
.Chrésneau, m. bij R. K. Doopmutsje, o.
Chronologue , m. veroud., zie Chronolo•
Chrestomathie , f. Clerestomathie , vr.
giste.
Chrétien, nne, adj. Christelijk. • —, m.
Chrononiètre , m. Tijdmeter , m.
Clirisyen_,, m.
Chronoscope, m. zeker uurwerk, Tijdme`Chrétienne , f. Christin , vr.
ter, m.
C(hrétieonement , adv. Christelijk.
Chryphiosperme , in. zekere plant.
Chrétienté, f. Christenheid , vr.
Chrie, f. Spreuk ter uitbreiding, Chrie, vr,. Chrysalide , f. Pop (eener rups), vr.
Chrysalider , v. n. w. gebr., In eene pop
Chrisaore , m geslacht van schelpen.
veranderen.
Chrismation, f. Zalving reet heilige olie, vr.
Van amnsonshoren.
Christ, m. Christus, m. *—, in de schilder- Chrysalithe , f. soort
van planten.
en beeldhouwk., Cho istus aan het kruis,m. Chrysantelle , f. geslacht van platten.
Chrysanthème , f. geslacht
Christe-marine, f. Zeevenkel ,, m.
Chrysanthémoïdes, f. p1. twee soorten van
Christianiser., V. a., als : -- nn païen , Een
planten.
heidensch schrijver christelijke gevoeChrysanthémon, Chrysanthémum, M. Goudlens toeschrijven.
bloem , Goudsbloem , vr.
Christianisme , m. Christendom, m.
Chrysantin, m. soort van zijden watten.
Christiaque, adj. in een' slechten zin , ChrisChrysaore, f. geslacht van dieren.
telijk.
de Griek. keiz. , BeChristicole , m. met veracht., Christen, m. kChrysargire, m. onder
lasting op ontuchtige vrouwlieden, vr.
Christie , f. geslacht van planten.
hrysaspides , m. bij de ouden, Soldaten,
Christiens, m. pl Volgelingen van zekeren
welke met goud versierde schilden droevalschen profeet , Christus genaamd.
gen , M. meerv.
Christine, f. Zweedsche zilvermunt, onChrysélectre, f. bij de ouden , zekere steen.
geveer 36 cent.
Christolytes, m. pI. in de zesde eeuw, lie- Chrysides, f. pl. zekere insecten.
den , welke beweerden , dat Christus Chrysidides, zie Chrysides.insecten.
zonder zijn aardsche ligchaam ten _he. Chrysis , m. geslacht van
Chrysis•tice, f. geslacht van planten.
mei was gevaren.
Chrysite , f. bij de ouden , Toetssteen , m.
Christomaques , m. pl. dweepers , die van
* —, Goudbevatt,end nai heraal , o. * --,
de heerschende leer omtrent do natuur

van Jezur zijn afgeweken.

.Goudvleugelig insect, o.

CHR

Chrysitis, ni. bij de ©uilen, zekere plant.
Chrysobalanus , m, zekere plant.
Chrysobate , f. Kunstige goudsteen , m.
Chrysobéryl , m. zie Cytnophane.
Chrysochlore, f. geslacht van zoogdieren.
Chrysocolle , f. Goudlijm , vr. en o. Berg.
groen , o.
Chrysocome,

CIBO

1.

f. geslacht van planten.

Chrysodon , m. zeker pijpje de woning van

een dier.
Chrysogastre, m. geslacht van insecten.
Chrysogor,e, f. zekere plant.
Chrysographe , m. Degene , die gouden

letters schreef, m.
Chrysolampe , f. geslacht van insecten.
Chrysole, f. geslacht van .schelpen.
Chrysolithe, f. Chrysoliet , m.
Chrysologue, adj. Welsprekend.
Chrysomèle , f. geslacht van insecten.
Chrysomélines, f. p1. familie van insecten.
Chrysopée, f. Kunst cm goud te maken , vr.
Chrysopie, f. zekere boom.
Chry soprase , f. zekere steen , Chryso.

praas , m.
Chrysops, m. geslacht van insecten.
Chrysopside , f. geslacht van insecten.
Chry optère, f, zie Péridot et Chrysoprase.
Chrysorrhoea , f. zeker diertje.
Chrysosplenium, m. zie Dorine.
Chrysostome, in. bijnaans van St. Johannes, patriarch van Konstantinopel,
wegens zijne ^welsprekendheioi, C'hrysost omus , M.
Chrysostose, m. geslacht van visschen.
Chrysostrome, m. geslacht van visschen.
Chrysotoxe, m. geslacht van insecten.
Chrysulée, f. Koningswater, o.
C htoniens , noes, adj. p1., alt: Dieux.—,

Aardgoden, (d. i. Ceres, Jupiter, Bacchus en Ji4ercurius.)
Chtonies , f. pl. Feesten ter tere van Ce.
res, o. meerv.
Chucheter, V. n. van musschen , Sjilpen.
Chuchotement, in. fam. Fluistering , vr.
Chuchoter, V. n. fam. Fluisteren.
Chuchoterie, f. fam. Gefluister , o.
Chuchoteur , m. fam. Fluisteraar, m.
Chuchoteuse, f. fam. Fluisteraarster, yr.
Chuintant, te , adj. als: Articulation chuintante, Uitspraak des j en ch, vr.
Chulon, m. zeker dier in Tartanije
Losch , m.
Chunco , in. geslacht van planten.
Chunger, m. zekere vogel.
Chupalulone , m. zekere heester.
Chupmessahites , m. pl. M uzelmannen, die
in Christus gelooven , maar hem niet
openlijk durven verteren, m. meerv.
Chuquela , m. zie Cherconée.
Chuquiraga , m. geslacht van planten.

251

Cburah, M. zie Fie-grièche rouge du Beu.
`ga' e.
Churge , m. zekere Indische vsgel.
Churi, m. zekere struis.

Chits, nm. in Attica, vochtmaat van 8 11émines.
Chusite , f. zekere bergstof.
Chut, int. St!
Chute, f. i7al , m.; 'Faire une —, Eenen
val doen ; La -- des feuilles , Het af.
vallen der bladeren; eek: De herfst,
mss., Het najaar; fig. Val, m. *-, in
de letterk., a Is : La — d'une épigramrne ,
Het slot of De punt van, een puntdicht,
vr.; — d'une période, De welluidende
gang eener periode, m.; La -- d'une
pièce de théatre , De val van een too.

neelstuk, m. (d. i. het slecht ontvangen
`van hetzelve.) * _, in de bouwk., 4f.

hangend sieraad vanofwerk of ti•ruchten , o. *,-, in den tuinb. , Val , m.
Vereenigi ng van twee ongelijke perken, vr. * —, als : — d'eau, Mal van
het water , m. , Waterval , in., I7erval,o.
'

* --, in de tooak. , Val , m. * —, bij

wondheel. , als : La -- de la luette , De
huig, vr.; La — de l'anus ou du fondement, Het uitgaan van het lijf; La
- de la suatrice, De uitzakking van de
baarmoeder , vr. * --, bij jag., Verzamelplaats van eenden, snippen , enz.,vr.
Chylaire, adj. veropd. zie Chyleux.
Chyle, m. Chijl , vr., Maagsap, o.
Chyleux, use, adj. Chijlachtig.
Chylifète, adj. Chijlv.oerend.
Chylification , f. Chi j lmaki ng , vr.
Chylose , zie Chylification.
Chyme, m. Cisymus, m.
Chymie, zie Chemie.
Chymose , f. ontsteking der oogleden , vr.

*_, Tweede koking der spijzen in het
ligchaam , vr.
Ci, adv. verkort van Iei., enkel i --z » enst.
gebruik. , als : Ci-joint , Hierbij ge-

=

flier ligt, zie 'C.esoir;
Par-ci , par-1 , Icier en daar , Heen en
Ci-dessus
, Hierboven; Ci.desweer;
sous , Hierbeneden ; Ci-deviant,' Foor
dezen , Voorheen ; Le ci-devant bourgmestre , De voormalige burgemeester;
Ci-aprés , Hierna ; Ci•contre , Hier.
tegenover; zie ook: Ce, Celui, enz.
* —, fam. Nu; Eegtre — et demain, Tus..
voogd; Ci -git

schen nu en morgen.
Ciac ale, m. zeker dier.
Cibaga, m. zekere boom.
Cibaudière, f. soort van víschnet.
Cibe, Cible , F. Schietschijf, Schijf, vr.;

Tirer a la —, Op de schijf schieten.
Ciboire , m. Hosti ekas , vr.

CIBA

CINO

Ciboule, f. soort van klein look, Chalotten , vr. meerv.

Cierge, m. Waskaars, Kaars, Gewijde
kaars, vr.; fam. Droit comme un --,

Ciboulette, f. Bieslook, o.
Cieadaies, m. pl. familie van insecten.
Cieadelle, f. geslacht van insecten.
Cicatrice , f. Likteeken , o.
Cicatricule, f. Likteekentje , o. *—, in
een ei, Hanen tred , m.
Cieatrisant, te , adj. Het vormen van een
likteeken bevorderend , d. i. Heelend ,

Zoo regt als eene kaars. * — , Zie
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Genezend.

Cieatrisation , f. Vorming van een li ktee.
ken, vr.
Cicatriser , V. a. (Met een likteeken) doen
toeheelen. *—, Likteekens maken of
veroorzaken. *— (se), V. pr. Zich (met
een likteeken) sluiten , T&eheelen.
Cicca, f. geslacht van planten,
Ciccus, m. zekere kleine sprinkhaan. *,
zekere vilde gays.
Cicer, m. Cisser, m.
Cicéro, m., zekere drukletter, Cicero ,no.
Cicerole , 3 f. zeker cissererwt.
Cicérone , m. in Italië , Cicerone , Gelei der, Wegwijzer, m,
Cicéronien , nne , adj. Ciceroniaansch.
Cicéroniser, V. n. boert. , Den stijl van
Cicero navolgen,
Cicindèle, f. geslacht van insecten.
Cicindelétes, f. p1. zekere dieren.
Ciclamen, zie Cyclamen.
Cielamor, m. zie Orle.
Cicle, m. geslacht van visschen.
Ciclophore , m. geslacht van schelpen.
Cicuta, f. Scheerling, m.
Cieutaire , f. Waterscheerling, m.
Cid,m.bij deArab.,Opperbevelhebber,Cid,m.
Cidaris , zie Cyrbasie.
Cidarite , f. geslacht van zeeëgels.
Cidarolle , f, geslacht van schelpen.
Cidre, in. Ippeldrank of Perendrank,
Cider, m.
Ciéca , m. geslacht van planten.
Ciée-ète, m. zeker schaaldier.
Ciel, m. (p1. Cieux ,) Hemel , m. , Lucht
Lucht , vr. ; fig. h:lever q. q.-ruim,o.
jusq'acux cieux, ` Iemand hemelhoog of
tot de wolken verheffen. * -- , Hemel, m.,
Ilemelrijk, o. ; Slooter au — , Opvaren
ten hemel , Ten hemel varen. * —,
Hemel , m, , Godheid , vr. , God , no.,
Voorzienigheid , o. ; fam. R emuer - et
serre, Hemel en aarde bewegen. *--,
Hemel , no , Luchtstreek , Lucht, vr.
*—, (p1. Ciels,) bij schild., Luchtvr.
*—, van een bed, Hemel, m. *—, in
steengroev,, Bovenste laag onder de aar.
de , vr. ; van hier : Travailler á — ou•
vert, De aarde wegvoeren, waar men

Bene groef wil openen.

Cactier. *--, als : --- d'eau , (bij water-

werk ) Waterkaarsen, vr. meerv.
C erge-du•Pérou, m. Peruviaansche cac•
tus, m.

Cierge-pascal , m. zekere schelp.
Ciergier, m. Waskaarsenmaker , m. *—,
Waskaarsenverkooper , m.
Cigale , f. Krekel, m.
Cigale•de-mer, f. soort van kreeft.
Cigarre, m. , Cigaar , vr. *--1, Rooktabak
van Cuba, n,.
Cigogne , f. Ooijevaar, Stork , Reliever, m.
Cigogneau , in. onge ooi jevaar , vr.
Cigué , f. Dolle kervel , vr., Scheerling, m.
* -- , Scheerlindrank, m.
Cif, m. Ooghaartje, o. *--, in de plantk. ,
j

.Kaartje langs den rand, o.

Ciliaire, adj. Tot de ooghaartjes behoorende. * -- , f. geslacht van planten.

Cilice, m. (Haren) boetkleed, o.
Cilié , ée , adj. .tan den rand met haren
-voorzien.

Ciliée , f. zekere yi sch.
Cilier , m. zekere visch.
Cilindre, zie Cylindre.
Cillement, m. Knipoogen , o,
Ciller , V. a. als: — les yeux on les panpiè.
res, IVlet de oogen knippen, Knipoogen.

*—, van paarden , Grijs haar boven
de oogen krijgen.
Cimaise, zie Cymèse.
Cimbalée, f. zeker gedeelte van het volle
orgelspel.
Cimbex, m. geslacht van insecten.
Cimbre, m. soort van visch.
Circe, f. Spits, Kruin, vr., Top, M.
Ciment, m. Cement, Tras, o.; fig. Atre
à chaux et à --, Zeer vast zijn.
Cimenter, v. a. Met cement metselen; fig.
Bevestigen, Besluiten , Bekrachtigen.
Cimentier, m. Cementmaker , m.
Cimeterre , m. (Turksche) sabel , yr.
Cimetière,m.Begraafplauts,vr., Kerkhof,o.
Citneux , use , adj. 1V/et cone kruin.
Cimex, m. in de nat. hiss., Weegluis, vr.
Cimicaire, f. geslacht van planten.
Cimicides, f. pl. familie van insecten.
Cimier, m. Helmsieraad, o. *—, Lendenstuk (van een' os , enz.), o. * —^
Staartstuk (van een Piert, enz.), o.
Cimifuga, f. geslacht van planten.
Cimolée, adj. F. , als: Vierre --, zie Ci•
molithe; Matiére --, Slijpsel , e.
Cimoliche, zie Argentière.
Cinabre, m. i/ermiljoen, Bergrood, o.
Cinanchine, f. zekere plant.
Civarocéphales , m. pl• fa+ni li e van planten.

GIRL
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Cinarode, F. zeker beonspje.
Cincenelle , f. Jaaglijn (aan eens trekschuit), Lijn, yr. * -, zie Cinquenelle.
Cincinale, f. geslacht van varenkruiden.
Cincle , f. zekere zeeleeuwrik.
Cinclidie , f. geslacht van planten.
Cinclns, m. naam van onderscheidene
vogelsoorten.
Cindrg, m. zeker timmermansgereedschap,

Cinéfaction , f. ongebr. zie Incinération.
Cinéraire, adj. f. in : Urne -, Lijkbus,
4schkruik, vr. *--, f. ook: Cineraria,f.
Cineraria, vr.

Cinération, zie Incinération.
Cinète,`f. geslacht van insecten.
Cinethmique, f. Kennis der bewegingen, vr.
Cinglage, m. Weg van een schip , m.
Cingle, m. zekere riviervisch. '
Cingleau , m. Meetsnoer om de vermindering der zuilen te vinden en te be.
schrijven , o.
l
Cingier , v. n. Met volle zeilen varen,
Zeilen, Stevenen. * - , V. a. Geeselen
of Slaan (met eene zweep of iets der.
gelijks). * -, van denwind, hagel,
sneeuw , enz., Snijden , Geeselen.
Cingulata, f familie van zoogdieren.
Cinips, m. geslacht van insecten.

Ciniptères, f. pl. familie van insecten.
-

Cinna, f. geslacht van planten.
Cinnamome , Cinnamomum , m. bij de ouden,
zie Cannelle. * - , bij de natuurk. , naam

van verscheidene laurierboomen en van
de Cannelle blanche.
Cinq, adj. num. kijf; Ijs étaient -, •Zij
,varen met hun vijven; ,- fois, Vijfmaal. *-, m. Vijf, vr.
Cinq-épines, m. zekere visch.
Cinq-lignes , m. zekere visch.
Cinq-parts , m. Kampernoelje.
Cinq. taches, m. zekere visch.
Cinquain, in. zekere slagorde van vijf
bataillons.
Cinguantaine , f. Vijftigtal, Vijftig, o.;
Une - de, Vijftig.
ftig.
Cinquantainier, in. Hoofdman over vijf
-tig,m.
Cinquante , adj. num. Vijftig ; -- fois,
Vijftigmaal.
Cinquantième , adj. Vijftigste. * -^ , m.
Vijftigste (deel), o.
Cinquenelle, I. zeker middelmatig scheeps.
touw.
Cinquième , adj. Vijfde. * -, m. Vijfde

(deel), o. * - Leerling van de vijfde
klasse , fn. * - , f. Vijfde klasse , vr.;
Etre en -, In de vijfde klasse zijn.
Cinquièmement, adv. Ten vijfde, In de
vijfde plaats.
Cinquille , f. Omberen met vijfpersonen ,o.
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Cinquin , m. munt van Napels , een veertigste van Benen dukaat.
Cintrage, m. Sjortouwen, o. meerv.
Cin.tre , m. Boog (van een gewelf), M.
*_, Boogstel, o. *-, Maatstok (der
wagenmakers), M.
Cintrer , V. a. Boogswi jze maken. * -,
liet boogstel maken.
Ciocoque, f. geslacht van planten.
Cione, I. geslacht van insecten.
Ciota , Ciouta , m. zekere druif.
Cipolin, m. zeker groen en grijsachtig.
blaauw gestreept marmer.
Cipone , m. zekere boom.
Cippe, m. bij de Kom., Wegzuil', yr.
Cipure , f. eene plant.
Cirage , m. Besmeren of Smeren met was

(of iets dergelijks), o. *- ,Smeer, dat
men daartoe bezigt , o. b-, Gewreven
vloer, m. *-, Schilderij, welke met
eene wasgele verw geschilderd is, vr.
Circaète, m. geslacht van vogelen , enkel
bestaande uit den vogel Jean.le•blane.
Circée , I. geslacht van planten, 41rumn, m.
Círcellion, zie Agonistique.
Circinal, - le, adj. Omgekruld.
Circio, m. zekere vogel.
Circompolaire , adj., Om de polen gelegen.
Circoncellions, in. pl. zekere dweepers der
zesde eeuw.

Circoncire, v. a. irr. Besnijden.
Cireoncis, m. Besnedene, m.
Circoncision,f. Besnijdenis, Besnijding,vr.
Circonféreuce, f. Omtrek, Omvang , m.
Circonflexe , adj. m. , als : Accent - , Kap.
je

(n), o.

Circonlouition , I. Omschrijving (met woor-

den), vr.
Circonscisse, adj. van vruchten, zaad.
huisjes, enz., Overdwars openend.
Circonscription, f. Omgrenzing , Bepa•
ling, vr.
Circonscrire, v. a. irr. Begrenzen, Binnen
grenzen bepalen. *-, in de meetk.,
Beschrijvers (om eenen cirkel).
Circonspect , te, adj. Omzigtig.
Circonspection , I. O anzigtigheid , Behoed
vr.
-zamheid,
Circonstance , I. O mstandigheid, vr.
Circonstancier, v. a. Omstandig beschrij•
ven of verhalen.
Circonvallation, f. Omschrijving, . vr.;
Ligne de -, Circumvallatielinie, yr.
Circonvenir, V. a. irr. bij regtsgel., Be.
driegen, Misleiden. *--, bij sommige
schrijv. , Omringen.

Circonvention , f. Bedrog , e. , Mislei•
- •
ding, vr.
Circonvoisin , ne , adj. Omliggend , Omgelegen , Omgevend.
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Circonvo1uxon, f Omloop , m., Omwentiling, vr. in de bouwk., zekere
krultrek, *.., in de ontleedk. , Krulvormige beweging der ingewanden,yr.
Ci rcu i t , m. Omweg , in.; fig. — de paro
les , Omhaal 'an woorden , na. Om.
trek, m.
Circuiteur, zie Agonstiqtie.
Circulaire , adj. Kriugvormig , Cirkelvor.
wig , Rend ; Nombre - , Rend getal,
( d. i. getal, waarvan de wortel net het
zelfde getalmerle eindig: , als het vier.
kant, b. v. 5, 25, 125) , o.; Lettre ,
Cu : — , f. Rondgaande brie!, m.. Cir
-

culaire, vr,
Circulation, f. Oniloop, ?ii. *_, in de
scheik. , Circulatie , yr.

Circulatoire , adj., als : Vaisscau - , Cir.

culeervat, o.
Circuler, V. fl. Omloopen; fi g. Omloopen,
In omloop zijn, Circuteren. °—, in
de scheik. , Laten circuleren.
Circuni-ambiant , te , adj. zie Ambiant.
Circumceliion , zie .Agoniotique.
Circuin.incession , f. Bestaan van de drie
personen der Godheid in éésa', o.
Circus, m. naam van eenige soorten van

roofvogels. .
Cire, f. Was , o. ; - brute, Was aan

de

beenen der bijen, o.; —vierge, Maag.
dewas , Ongesmolten was, o. ; Pain de —,
Bodem was, m.; van hier : — des oreil.
les , Oorsmeer,, 0. lJ7asliclit , a.,
Waskaarsen (in vertreliken), vr. wrv.
* — , als : — d'Espagne , Lak , Zegellak,
— , Dikke vlIes , dat den wortel
0.
van de nebben der vage/en bedekt,o.
Cirér, V. a, Mee was (ofdergelijke stofIen) smeren ofwrijven , Smeren , JTrtj
yen; ook : Wassen ; van hier t Toile
chic, Gewast linnen , a.
Cirier, m. Waskaarsenmaker, en.
Waskaarsenverkooper, m. *—, Was.
boom m.
Ciroène , in. zie Cérouène.

Ciron , m. Mijt , vr, , Zieroje , o.
Cirouène, in. zie Cérouène.
Cirque, M. weleer te Rome . Schouwburg

van eene langwerpig ronde gedaante,
Circus, m.
CirquinOn , Cirquinchutn , n. zekere Tatou.
Cirrhe , m. Rankje (aan wijnstokken,
enz), a.
Cirrhé , ée , adj. In een hechtrankje cia"
digend of Daarnaar gelijkend.
Cirrheux , use, adj. In een loechtrankje
eindigend.
Cirrhifère , adj. Een of meer hechtrankjes
hebb end,

Cirthine , rn. ondergeslaclit van visschen,

Cirrhipèdes , Circhipodes , in. p1. zekere
groep van dieren.
Cirrhite , ni. zekere yisch,
Cirrites , m. p1. Sperwersteenen , iii. meery.
Ciroakas , na, zekere geso'reepre stof.
Circe, in. zekere distelach:ige planten.
Cirsèle M. gesleech: van planten.
Cirsion , Cirsium , in. zekere doornaclitige
plant.
Caroocel , Zie Varaocèle
Circomphale , na. ongebr. , zeker ongemak.
Cirsopbthaltnie , f. Slijmoo,tziek;c , yr.
Cirure, f. J1'assmeersel, o.
Cie , na. geslacht van insecten.
Cisaille, f. i/fknipsel (vanmuntstukkan),o.
Cioaifler, V. a. (Gebrekkige muntukken)
do o rknippen.
Cioaillcs,f. pl. Schaar, om metalen pia.
ten te snijden , vr,
Cisalpin, ne, adj. 4an deze zijde der
,

41pengelegen , Cisalpijnsch.
Ciseau , in. Beitel, m. ; — de scuipteur,

Beeldisouwersbeitel, us.; 'van hier: Ouvrage de —, Beeldhouwwerk, o.; Avoir
Ic — admirable, excellent, etc., Eenbe.
wonderensavaardig

,

uitstekend

,

enz,

beeldhouwer zijn. , somtijds voor:
Ciseaux , als : Mettre le — dans une
étoffe , De schaar in eetse stof zetten;

Donner un coup de — a q. Ch. , In iets
knippen. t — , in de fabell., als: Le
de la Parque, Dc schaar der Schikgod
in , vr. — , p1. Ciseaux , Schaar,

vr. ; Ciseaux de tailleur , Kleermakers.
schqar, vr.; Ciseaux de jardinier, Tuinschaar, yr.

Cioelé , ée , adj. :'nzond. Velours

,

Ge.

bloemd fluweel , a.
Clseler , V. a. Met den beitel (zie Cisclet) bewerken , Uitsteken , Opwerken,
Bijwerken , Snijden.
Ciselet , na. Beitel , tot het beat-beiden
van goud. en zilverwerk , m. , Faire an
_, Gesneden 'werk maken, Snijden,
Gøaveren.
Ciseleur , in. Degene, die gesneden werk

maakt , Snijder , ni.
Ciselure , f. Kunst om gesneden werk te
maken, Suijkunst,vr. *_, Snijwerk,
o. ; Travailler en — , Gesneden werk
maken.

Cisoirs , m, pl., Cisoixes , f. p1.
sailles.

zie

Ci.

Cissa , zie Citta.

Cissampelos, 'a. geslacht van planten.
Cissite , m. geslacht van insecten.
Cissoïdal , le , adj. Op de Cissolde bctrekking hebbende.

Cissoïde , f. zekere kromme lijn.
Cisiotomies, f, pl.feesten ter eere van ifebe.
1
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Ciste , m. zekers plant, soort van roasje.
Ciste 'mystique , m. mand, welke bij do
feesten , enz. van Cybels , Ceres , enz.
gedragen werd.
Cistèle , f. geslacht van insecten.
Cistélénies , f. pl. familie van insecten.
Cistereiens, m. pl. Cisterciënser monni-

Citrique, adj. Citroenzuur; Aci <e —, Ci-

ken, m. neerv.

Cisticapnos, m. geslacht van planten.
Cistoïde, f. zeker boompje.
Cietoïdes , f. pl. familie van planten.
Cistophore, m. bij de ouden, Munt, waarop eene mand was afgebeeld, vr.; van
hier: Levée de —, He_/ing der belastingen, vr. *--, f. Aanzienlijke jonge
maagd, welke bij sonmige plegtighe'den eene mand droeg, vr.
Cistre, zie Sistre.
Cistrole, m. zaadbolletje der Lichens.
Citadelle , f. Kasteel , o. , Citadel , vr.

Citadin, m., Citadine, f. Ssedeling, m. en vr.
Citateur, m. elanhaler, m.
Citation, f. Aanhaling(uiteen boek, enz .),
vr. *--, Dagvaarding, vr.
Citatoire , adj. Dagvaardend.
Citatrice , f. danhaatster , vr.
Cité, f. van oude staten, Staat, in. *--,
Oudstad , vr. Stad , vr. ; Droit
de -, Burgerregt , o.
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troenzuur , o.
Citron, m. Citroen , m. ; tcorce de —, Cie
ttoenschil, vr.; Jus de —, Citroensap,
ot,; Couleur—, Citroenkleur. s...., Citroenkleur , vr. ; Taffetas --• , Taffetas
de couleur de --, Citroenkleurig taf, o.
Citeonnat, m. Ingemaakte citroenschillen,
yr. meere.

Citronné , ée , adj. Naar citroen ruikende

of smakende; ook: Waarin citroen sap is.

Citronnelle , f. Citroenbrandewijn , m.
*_, zie iYlélis;e.
Citronner, V. a. Eenen citroensmaak of
-reuk aan iets geven ; ook : Citroensap
in iets doen.
Citroenier, m. Citroenboom, m.
Citrosme, m. geslacht van planten.
Citrouille, f. Kausvoerde , vr., Pompoen , M.
Citta , zie Pica.
Citule, f. zekere visch.
Civade, f. soort van haver. * --, zie
Crangon.
'Cicladière , f. Boegsprietzeil , o.
Cive, f. Bieslook, o.
Civet , W, , ook r -- de lièvre, Hazenre por, vr.,
Civette , f. zie ,{Give. * -- , Civetkat, vr.

,

* _ , Civet, o.
Citer, V. a. 4anhalen, Bijbrengen. *—,
4anwijzen , Opgeven. * —, w. gebr. , Civière , f. Draagbaar , Baar , Berrie,
Burnt, vr.
Dagvaarden.
Citérieur, re, adj. Aan deze zijde (ge. Civierre , f. Strop of Hanger van de blin•
de ra se.
legen).
Citerne s f. Regenbak , m.; Eau de —, Re- Civil , le, adj. Burgerlijk; van hier:
Juridiction civile, Burgerlijke regtsple.
g enwater, o.
ging , vr.; j ouir des effets civils, De bur•
Citerneau, m. Kleine vergaderbak voor
gerl i j ke regten geni eten ; , Eucourir la
regenwater, in welken hetzelve kezinmort civile, Zich den burgerlijken dood
ken moet, eer het in den regenbak
op den hals halen. *--, Beleefd, JYol•
loopt , m.
levend, Hof'elijk, Heusch.
Cithare, f. zeker snaarspeeltuig der ouden.
Burgerlijk ,. Naar de
Cithariiie , f. ondergeslacht van vissciien. Civilement, adv.
burgerlijke wetten; Mort —, Burger.
Citharistérienne, f. bij de Grieken, Cithalijle dood. • -, Beleefdelijk, Heusch.
re.fluit, vr.
Citharistique , f. soort van zang voor de i Civilisation . f. Beschaving , vr.
Civiliser , V. a. .Eene cri rmi nee le in eene
Cithare, Lierzeing , m.
civile (d. I. burgerlijke) zaak veranCitharoedique, f. Accompagnement met de
deren. * — , Beschaven.
Cithare, o.
Citharoïde, f. Muzijk, vr. of Zang, ns. iCivilité, f., Wellevendheid, Beleefdheid, vr. * — , Beleefdheid, vriendelijk voor de Cithare.
hel d , vr. ; Combler q. q. de civilités ,
Citise , m. zeker heestertje , Cytisus , on.
Iemand wet beleefdheden overladen.
Citole , m. zeker snaarspeeltuig in de
Civique., adj. bij de ouden, als: Couronne
dertiende eeuw.
—, Burgerkroon, vr. *-^, Den staatsCitoyen, m. Burger, Staatsburger, m.;
burger betreffend; Vertu —, Burgeractif, Stemgeregtigd burgar , m.
deugd , vr. ; Serment --, Burgereed, ns.
Citoyenne , f. Burgeres , vr.
Civisme, m. Burgerdeugd,' Burgertrouw,
Citragon , m. zie lVlélisse.
vr. , Burgerzin , m.
Citrate , tn. Citroenzuurzout , o.
Clabaud , na. bij jagers , Brak met lange
titre, zie Sistre.
oeren , m. ; ook : Hond i die te ontijd
Ci:rin , ne , adj Citroenkleurig .
-

—

.
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aanslaat, Ret'er,, ns.; van hier: fig.
Keffer, ns. * --, fam. Flaphoed, m.
Clabaudage , m. Gekef (der honden , zie

Clairet, m. zekere maat. * -, Edelge»
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Clabauder) , o.
Clabauder, v. n. Blafen, Keffen; fig. fam.

Kefe n

Clabauderie , f. Onnut geschreeuw, Ge-

kef, o., Kef'erij , vr.
Clabaudeur, m. fan. Kefer , m.
Clahaudeuse , f. fam. Kefster, vr.
Cladion, zie Marisque.
Cladode, m. zeker boompje.
Cladonie, f. geslacht van planten.

Cladostyle, f. zekere plant.
Cladoteries , f. pl. zekere Bacchusfe,esten.
Claie , f. Horde , vr. * - , bij goud- en
zilversm:, Horde, vr. onder de werk.
bank. *-, in den vestinngb., Horde,
vr. *--, waarop misdadigers door de
stad 'worden gesleept, Horde , vr.
Clair , re , adj. Helder ; Feu -, Helder
vuur, o. * - , Licht; Une chambre
claire, Eens lichte kamer; 11 fait dans cette chambre, Het is licht in deze kamer. * -, Gepolijst, Blank;
Argenterie claire , Blank zilverwerk
o.; van hier : Avoir Ie teint -, Een
glad en helder gezigt hebben. *-,
Klaar, Fielder, Doorschijnend; Eau
Claire, Helder water. * - , van kleuren, Helder, Licht; Vert -, Licht
groen. *-, weinig samenhang hebbende,
Dun, Laar; Laic - , Lare melk, vr. *-,
van stoffen. Hol, Luchtig, Dun. *-,
van andere dingen , als : B'é -, Dun
koren, o. ; Bois --, Luchtig bosch , o.;
Cheveux clairs, Dun haar, o. * -. van
de stem, geluiden, Helder; fig. Klaar,
Duidelijk; van hier: Argent-, Geld,
dat men zeker ontvangen moet, o. *-,
in. Licht (inzond. van de maan), 0.;
-de lone, Maanlicht , o., Maneschijn,
m.; II fait -, Het is licht dag. --,
in de schilderk., Clairs, pl. Licht, o.;
*-, als: Tirer du vin an -, Den wijn,
die klaar of helder is, aftappen; fig.
Tirer une affaire an - , Eens zaak dui.
delijk maken. * -, adv. Klaar , Duidelijk, Helder; Parler -, Duidelijk of
Met eens heldere stem spreken ; fig.
Ronduit zijn gevoelen zeggen , Geen
blad voor den mond nemen ; Semer-,
Dun of Luchtig zaaijen, zie Clairsemé.
Clairan , m. zie Clarine.

Claire, f. Kapelasch , tot het maken van
smeltkroezen, vr.
Clairée , f. Geklareerde suiker, vr. v.-,
in (le zoutkeet., Vergaderbak m.
Clairement , adv. Duidelijk.
?

steenfa van eens te bleeke kleur , o.
* -, bij geneesk., Drank van wijn,
specerijen, suiker, enz., m. -, tte, adj.
Bleekrood; Vin -, ook : * - , m. Bleeker, m. ; Eau clairette, Drank van
brandewijn, suiker, enz., m.
Claire-voie , f. als : Fait à -, Luchtig
gemaakt (d. i. wanneer de doelen ver
dan gewoonlijk vaneen zijn);-der
Couvrir It - , Luchtig dekken (d. i. Cuss
schen elke pan een derde van derzel ver breedte laten) ; Semer a -- , Dun
of Luchtig zaaijen; Être It - , (van
mandewerk , enz. ) Traliergewijze gem
maakt zijn. *-, in een park, enz.,
Opening in eenen muur, met traliën,
enz. gesloten, om een vrij uitzigt te
hebben, vr.
Clairière, f. Opene plaats in een bosah , vr.
*-, bij naaist., Gal in linnen, enz., vr.
Clair-obscur, in. in de schilderk. , Licht
en schaduw, Licht en bruin , o.; van
hier : , Tableau, de --, Schilderij van
twee kleuren , vr. en o.
Klaroen , vr. * -, aan een
Clairon
orgel, Cornetregister, o., Trompet,
vr. 4 * -, geslacht van insecten.
Clairones , f. pl. onderfamilie van insect en.
Clair•semé , ée , adj. Dun gezaaid , Dun
staande; fig. Dun gezaaid.
Clairvoir , m. Beeldhouwwerk aan de orgelpijpen , 0.
Clairvoyance, f. w. gebr., Scherpzinnigheid , vr.
Clairvoyant, te, adj. Scherpzinnig. * -,
bij magnet., Helderziend, Clairvoyant.
Clamesie , m. staal van Limousin.
Clameur , f. (oproerig) geschreeuw , o.
Clameuse , adj. f., als : Chasse -, Jage
met groot geraas, vr•
Clamp, m. Schijf aan het hombergat, vr.
Clamponier, adj. m. , als : Cheval -, Paard
met lange dunne beenen , o.
Clan , m. in Schot- en Ierl. , Stam , in.,
Clan ,' vr. * - , zie Gland.
Clanculaires , m. pl. zekere dweepers onder de ,vederdoopers, welke hun geloof
geheim hielden.
Clandestin, ne, adj. Heimelijk , Verboden.
Clandestine , f. geslacht van planten.
Clandestinement, adv. In het geheim , Te.
gen de wet.
Clandestinité, f. Verbodene handelwijze,
Heimelijkheid, vr.
Clans, m. pl. Houten aan de eerste zij..
planken van een schip , o. meerv.
Clapet, M . Klep #ener pomp , vr.
Clapier , m. Konijnenkot , e. , Koni jesen-,
-

, m.

,
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loop , M. • —, Konijnenhok , o, ; van
hier : Lapin de —, on: * --, Tam ko-

Classement , rzi Perdeeling (in klassen),

n ij n, o.

Clapir (se) , v. pr. Zich verbergen, Weg

(inzond. van konijnen).
-schuilen,
Claponier, zie Clamp'onier.
Clapotage, m. Zachte golving (der zee), vr.
Clapoteux , use, adj. Zacht golvend.
Claque, f. Slag met de vlakke hand,
Klets , vr. * — , Overschoen , m. * —,
zekere hoed, Klak, m. - * _, zekere
-

lijster.
Claquebois, m. zeker speeltuig.
Claque.dent, m. bas, 4rme, Ellendeling.,
Bedelaar, tn. * —, fan. Babbelaar, m.
Claquement , m. Leklap , Geklets , o. ; -de dents, Klappertanden , o.; -- de
mains , Handgeklap, o.
Clagsemurer, V. a. fan. Vastzetten, Opsluiten. *-- (se), v. pr. faro. Zich in-

krimpen, Zich beperken.
Claque-oreille, m. fa-n. Flaphoed, -en. *—,

Iemand met zulk eenen hoed, m.
Chiquer, V. n. Klappen; -- des mains, In
de handen klappen; — des dents, Klap
Faire — un fouet , Met erne-pertand;
zweep klappen ; Ce fouet claque bien,
Deze zweep klapt goed; fig. Faire — son
fonet, Met zijn aanzien , enz. prop.
ken. * —. V. a. faro. Iemand Bene klets
(zie Claque) geven , Kletsen.
Claquet , m. Molenklapper , en. ; faro. van
eens babbelaarster: Sa langue va comme
un — de moulin, flare tong is altijd
in bewegi r.g.

Claquet•de-saint.Lazare, m. zekere schelp

Lazarusklep , vr.
Claque-rer, v. U. van krekels, Sjilpen,

Kr e ke len.
Clarequet, m. doorschijnend deeg van ap•

pels , enz. , Gelei , vr.
Clarette , f. soort van wittenwijn.
Claricorde , m. zie Manicorde.
Clarification, f. Zuivering, Loutering, vr.
Clarifier, V. a. Luiveren, Louteren , Klaar
of Melder maken.
Clarine , f. Koebel , Schapenbel , vr.
Clarinette, f Clarinet, vr. *—, Clarinetblazer, m.

Clarionie , f. geslacht van planten.
Clarisie , f. geslacht van planten.
Clarkie, f. zekere overblijvende plant.
Clarté, f. (Helderheid , vr. , Glans , m.,

Licht , o. ; fig. Duidelijkheid , Net.
heid , vr.
Clas, zie Glas.
Classe , f. Klasse , vr. '--, School, vr.
Collegie , 0. *—, van schepen , Rang,
vs., Klasse, vr. ; fig. Klasse, vr.
Rang, m.

Rangsehikking , vr.
Classer, v. a. Verdeelen (in klassen), Rang.

schikken Classificeren. .
Classification , f. Verdeeli ng in klassen,

Rangschikking , vr.
Classique, adj. Classiek; Auteur -, Clas:

sick schrijver, en.r
Clathreµ, m. geslacht van planten •
Clatir, v. n W. gebr., van jagthontlen,
bj het vervolgen van liet wild , Harder
-

-

blaffen.
Claude , adj. lam . Dom.
Claudée, f. geslacht van planten.
Claudication , f. Hinking, vr.
Clause , r. Voorwaarde, Bepaling , Clan.`
sub,, vr.
Clausène, f. geslacht van planten.
Clausilie, f. geslacht van schelpen.
Clausoir, m. Sluitsteen, M.
Claustral , le, adj. Een klooster bssref•
fende ; Discipline claustrale , Klooster.
tucht , vr
Clausulie , f. geslacht van schelpen.
Clava , f. in Provence , Stok aan het sin•
de van een net , m.
Clavaire, f. geslacht van planten.
Clavalier, m. geslacht van planten.
Ciavacule, f. geslacht van schelpen.,
Cla^é , ée , adj. De gedaante een-er knodt
•

hebbende.
Claveau, in. zie Clavelée.

*—, Sluitstee»

(aan eenen boog), m.
Clavecin , na. Klavier , ó. ; Jouer du —,
Toucher le -- , Op het klavier spelen;
— orgauisé , Orgelklavier, o,
Claveciniste, m. Klavierspeler, m.,
Clavel, m. gemeens weedasch.' .
Clavelé , ée , adj. van schapen , De pek -

ken hebbende.
Clavelée , f. Pokken der schapen, yr.

meere.
Clavélisation , f. Inenting der schapen -

pokken, yr.

Clavellaire , f. geslacht van insecten.
Clavette , f. Spie , [Zeer (in eenen bout),
vr. * — , bij drukk. , zekere wig.
Clavicorde, m. Clavicordium, o.
C!avicornes , ni. pl. familie van insecten.
Claviculaire , adj. I/an het sleutelbeen.
Clavicule , f. in de ontleedk., Sleutelbeen,

o. * -- , Sleuteltje , o , als :

— de Sa-

lomon, (zeker tooverboek,) Clavlexla

Salonlonis.

Caviculé , ée , adj. Met sleutelbeenen voors

zien.
Clavi.cylindre, m. zeker speeltuig , Cla•

eicilinder, m.

Clavier, m. Sleutelring, a. '—, Kies.

vier (aan een orgel, enz.), o. *---^

17

CLAY

CUM

:oortvanspijker , Klaauwier, KlaS
. vier, ni.
zekere yisch.
CIaviforne , zie Clavé.
Clavigère , m. geslacht van insetten.
Çlavije , f. geslacht van planten.
Clavipalpes , f. p1. familie van insecten.
Claydas , m. Traliedeur, vr.
Clayer, iii. Groote horde, vr.
Clayon, m. Kaaskorf, m. °—, Plat
mandje der pasteibakicers, o.
Draadmandje , waarop de suikerbak.
kers de suiker te droogen leggen , o.
Clayonnage, m. Gevlochten rijswerk, Krib
werk , o.
Claytone, f. geslacht van planten.
Çlédomancie, f. Waarzeggerij met sleu.
tels, vr.
Clef, f. Sleutel, ni.; - forée, Pijpsleu.
tel, us.; Enfermer sous —, Wegslui t en;
fig. La — des champs, Vrijheid om te
gaan waar men wil, yr. , zie Champ;
Cette forteresse es Ia — clii pays , Deze
sterkte is de sleutel van het land.
middel om iets te verstaan. Sleutel in. in de toonk. , Sleutel, no.
* — , van een cijferschrift , Sleutel,
In*' bij jag. , als
de meute, De
beste honden , us. meert'.in de
bouwk., Sluitsteen, us.
op schep.,

ver , Klerk, no.; van hier : Vice de ,
Schr:jffout , vr fig Faire Un pas de
—, Eenen ssisslal begaan (nit onwe.
tendheid ofuit gebrek aan ondervin.
ding) Compter de — a maitre , Enkel
Verantwoordelijk zijn voor ontvangst
en uitgaaf.
Clergé , m Geestelijkhejd, vr.
Clérical Ie, ad; Geestel:jk

25s

,

: —

Sluitstuk

, 0.

t—,

bij verscheidece baud.

werksi. , Sleutel (eener schreef, pers,
enz. enz.), no.
Cléidomancie , zie Cédomancie.
Clématères, m. p1. zekere drinkvaten der
ouden.
Clématis , m. bij de ouden , zie Clématite.
Clématite , f. geslacht van planten , Cle.
matje , (['ludo , vr. ; — des hales, Wil.
de winde, vr.
Clémence , f. Coedertierenheid , Genade
Goedheid, Zachtmoedigheid, vr.
Clément, te, adj. Zachtmoedig, Genadig,
G.edertieren.

C1meutines, f. p1. Verzameling van wet

S

ten van paus Clemens V. , vr.
Clenche , f. Knip aan de klink eener

deur, na.
Cléodore , m. geslacht van dieren.
Cléonie, f. geslachtvan planten.
Cléonyme , m. geslacht van insecten.
Cléophore, m. geslacht van paimboomen.
Clepsydre, f. Waeersaurwerk, o.
Clepte , m. geslacht van insecten.
Cleptiose , f. familie van insecten.
Cléragre , f. soort van jicht in de vleu
gels der roofvogels.
Clerc , na. Geestelijke , no.
voorh.,
Geleerde , no. ; van hier nog : 11 n'est pas

grand — en cette affaire , fijI is niet zeer
bedreven in die zaak. —, Schrij.

1

,

Cidricalement, adv. Geestèlijk.
Cléricature , f. Geestelijke stand , an.
Clérodendron , Clérodendrum m. een boom.
Cléromancie , f. Waarzeggerij door dob.
beisteenen of beentjes , vr.
Cléthra, f. geslacht van planten.

Clétrite , f. Versteend elzenhout

,

0.

Steen , welke een afdruksel van elzen.
bladeren voorstelt ,
Cleyère, f. zekere heestér.
Clibadie , f, geslacht van planten.
Clibanaire, us. zekere oude geharnastePer
zische ruiter s
Clichage, m. Afdrukken eener noatrijs in
vloeibaar metaal, o.
Cliché , m. Eene door Clichage verkregene
»sarrijs of drukpiaat.
Clicher , v. a. Eene matrijs in vloeijend

metaal afdrukken.
Chent, rn bij de Rom.. Client, no.
tegenw. , Client (van eenen advo.

*_ ,

kaat , enz.) , no.

Cliente, f. Cliente (van tenen advokaat,

enz.) , vr.
Clienteile , F. Clienten , no. meerv.

_

Bescherming (van tenen acivokaat, enz.
ten aanzien zijner clienten) , vr.
Clifforte, f. geslacht van planten.
Clifoire , f. Spuit (van vlierhone) , vr.
Clignement, m. GInen of Turen (terwijl
men het cent oog ge/see! of de beide half
toes/nit), o.
J7erstoppertje , Schuil.
hoekje , Schuilwinkeltje , o. , Schnile.
wenk, no.; Jouer la —, Schuil/seekje
spelen.
Cligner , v. a. enkel in : — les yeux , Ta.
ren , Gluren, De oogen half toeslui.
ten;
l'oeil, fier eene oog toesluiten.

Cligne.musette , f.

Clignot, m. zie Traquet a lunettes.
Cligntante , adj. f. , als : Membrane —,
Plies , hetwelk de vogels over de oogen
trekken , om zich tegen het te sterke
licht te beveiligen , 0.
Cliguotement, m. Knipoogen, a.
Clignoter, v. n. ook : — des yeux , Gesta.
dig knipoogen.

Clinat, ei. Luchtstreek, vr., Klimaat,..
Climatétique , adj. , als : Année — , Elk
zevende jaar van iemands leven , Klim
mende jaar, Moordjaar , ..; Les an.

CUM
née X63 ,et 84 scent nommées _grandes cli%
matériques , De Y jaren 63 en 84 worden
groote moordjaren genoemd.
Climax, m. trapswijze opklimming in de
rede, vr. , Climax , m. ;
Clin., in. Wijze van bouwen , waarbij de
planken op .elkander geklonken worden,
vr..; Construire à -, Klinkwerk maken;
Border a -, De boorden over elkande r
laten schieten. * -, zie Clin•d'o.eil.
Clinanthe, m. zeker deel aan eerie „bloem.
Clincaille , zie Quinquaille.
Clincaillerie , zie Qutnq aaillerie.
Clincaiilier, zie Quinquaillier.
Clincart, m, in het noord. , zeker plat.
boómd vaartuig.
Clinche , zie Clenche..
Clin• d'oeil , m. Oogwenk , m. ; Faire un à q. q., Iemand niet de oogen wenken;
van hier.: En un -, In een oogenblik.
Cline, f, ondergeslacht van visschen.
Clinique, adj. als: Médecine -, ou : *-,
f. Geneeskundige behandeling van, bed.
legenige zieken ; Malade --, Bedlegerige zieke , m.
Clinocère, f. geslacht van planten.
Clinoïdes , adj. f. pl. wordt gezegd van ds:
vierde inwendige uitwassen. (Apophyses)
aan, de hersenpan.
Clinopode , m. geslacht van planten.
Clinquant, m. Klatergoud , o. ; fig. 17a1sche glans, no., Klatergoud , o.
Cli„nquuanter, V. a. ongebr., Met klatergoud bezetten of beleggen.
Clio, f. Clio, (d. i. !1'2use der geschiede
vr. * -, geslacht van wormets.-nis),
Cliquart , m. soort van uitmuntenden

steen.
Clique , F. fam. Bende, vr., Hoop , m.,
Rot , o. , Konkelboel , m.
Cliquet, mm. bij horlogiem., Pal, m. *-,
zie Claquet.
Cliqueter, v. n. Klikken, Kleppen, Klap -.
pen.
Cliquet► s , m. Lekli kkak , Gekletter, Gerinkel, Wapengekletter, o. s.-, Kraken (der beenderen) , o.
eliquette , f. Klaphoutje, o. * -, Klep,

Klap, vr. * --, Steen aan een net, m.
Cliséomètre , m. bij vroedmeest., Bekkenmeter, m.
Clisiphonte, m. geslacht van schelpen.
Clisse, f. Teenen matje , o. - * -, bij som migen , zie Eclisse.
Clissé, ie, adj. Omvlochten , Gevlochten;
Bouteille clissée, Gevlochten flesch, vr.
Clisson , m. soort van linnen.
Clissus de nitre, m. Koolzure potasch, vr.
Clister, v. a. in zoutkeet. , De spleten van

... stoppen.

CLO
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Ciitlion, np • geslacht..van schelpen.
Ciitore, f. geslacht van planten.
Clitoris ; m, ideontleed( , Kittelaar, m.

Clitorisme , m. Zekere ziekte , vr. of on-

gemak der vrouwen , o.

Clivage, m. Kloven , (zie Cliv,er,). o.
Cl ver, V. á., ctls :_ ; Mn :diamant,, Eeneg

diamant kloven.

Clivine ,, f. gesl zctt Ivan insecten.
Cloaque , m. bij de ouden , ,O-nderaardsciza
,water/titling ., vr .. ` * -.,, P thins : , Zinkkolk, ; Zinput, lfodderku l, -'n.;. .fig.

Modderpoel , m. s, Moddergat, 0. Kuilnishoop , m. , Vuile of Morsige plaats",
vr. * -, in de ontleedk. zeker kanaal.
Cloche, f. Klok, vr.; Fondeur de ,cloches,
Klokkengieter , ,n:.,; fig. farm. Fondre lay
-, Een besluit romen; - .'étre pas., su+
jet au son de la -- ,, . Niet van., de, klok
afhangen. * - , Stoofpan ,„ vr. * --,

bij tuinl., Klok, vr, "; „Fleur en, -, Klokbloem , vr. * -- , I3, laar s v. r. , Lilaart.
je, o. * - , Duikerklok,. Klak, vr.
Clochespied , m. Drie.draadsche zijde

,waarvan eerst twee. draden ge. t vij= nd
en naderhand zoet dews derden vereenigd
zijn,, vr. :--z l, als :. ,A.---, adv.. Op
één been ; Saaier a - ,•Vinken. . .
Clocher, m. Klok iceter•en ,. f us. ; fig. Kar.
spel , o.; fam. 'firer du'-, Zijne laas.
ste krachten inspannen.
Clocher, V. U. flin en., d ank gaan;, - fig.
11 y a q. ch. qui . cloche dans :... r ; Er
ontbreekt iets in .. ,_ Er hapert iets
in .. • ; spr. wv , zie poitet x
Clocheton , m. w.: gebr. , zie Clo.chette in
-

de i beteek.

Clocette, f. Klokje , o., Bel, Schel, vr,

*-, Klokje, o. , Klokbloem., vr. *-$
naam van zekere soorten van zeeëikels.
* - , zekere schelp, * _, naam van
eenige soorten van kampernoeljes.
ClofSs, m. zekere vogel.
Cloison , f. Schutting , vr. , Scheidmuur,
m. * - , Beschot , o. * _ , als: - de
serrure , `looplaat, yr. *_., in de
plantk., Vlies ,. dat de zaadkorrels scheidt,

o. * -, in de ontleedk., Mies.,4 dat
eerie holligheid in tweeën scheidt , ,o.
Cloisonner, v. a. djccliietoti , elfschutten.
Cloitre , m. Galerij in ;een klooster , vr.
*-, Klooster, o. `--, Kloosterleven, o.
Cloitrer , V. a. In een klooster doen , Kloosteren.
Cloitrier, m. Kleosterinonni k , m.
t;lon)ena, f. geslacht. van planten.
Ciompan , rn. zeker boompje.
Clonique , zie Spasmodique.
Cio, isme, m. Stuiptrekkingen, vr. meerv.
Clonisse , f. eerie schelp.
17*
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CLOP

CIopeux, m, bij suikerral$n,! zekere klop.

per.

Clopin•clopant , adv. fam. , als : Aller --,
Hinken, Hompelen.
Clopiner, V. n. fam. Een weinig hinken,
Hompelen.
Cloporte , m. D,,,i zendbeen , Pissebed ,
o. , Keldermot, vr.
Cloportide, m. zeker schaaldier.

Clopateuuse, zie Clapotense.
Cloque, f. Zaezenkrimping der bladeren,
vr. * — , bij wasbleek., Reep was, die
zich -ineen draait, m.
Cloquè , née , adj. Zamengekrompen.
Cloquetier, ia. zeker werktuig der steen.

bakkers.
Clorophane, f. zekere lichtende stof.
Clorose, zie Chlorose.
Clorre , v. a. irr. Sluiten, Toesluiten ,
Digt sluiten..* —, Insluiten; fig. Sluiten , Afsluiten ; — un eompte , Eens
rekening afsluiten; -- la bonche 'á q. q.,
Iemand den mond sluiten, snoeren.
Clos, se , adj. Gesloten; Souche close,
Den mond digs; A huis — , Met gesloten
deuren. *-- m. Áfgesloten stuk bouw.
land, o., Kamp, m'., Elfgeslotene ruimte of plaats, vr.
Closeau , m. Hof of Tuin (van eenen
boer) , .ns.
Closerie, f. zie Closeau.
Clossement, m. Klokken (eener hen) , o.
Closser, V. U. van eene hen , Klokken.
Clostérocères , zie Fusicornes.
Clotho, f. Cl o,, ho , (eene der drie Schik
war. *—, geslacht van schel--godine,)
,

pen,

-

Clothonie , f. geslacht van wormen.
Clbtoir , m. bij mandenmak., Sluitijzer,
Steekijzer, o.
Cloture, f. 4fsluitink of Cmsluiting,vr.,
als: muur , heining , beschot , hek , enz.
*—, Gelofte om een klooster niet te ver.
laten. *—, Sluiting (van eene rekening,
e nz.) , vr. ,
Clbturier, m. Mandenmaker, die enkel
geslagen werk maakt, m.
Clou , m. Nagel , Spijker , m. ; — b lat tes, Latnagel, ns.; — à souliers, Schoen.
spijker, m.; — à river, Klinknagel,
us. ; — de cheval , Hoefnagel , m.; -- d'épingle , .Draadnagel , are.; fig. fam. Je
lui al bien rivé son -- , Ik heb here eens
duchtig geantwoord ; spr. w. , Un —
chasse l'autre, De eens beitel drijft

delg anderen voort. * —, Harde plaats
in marmer , vr. * — , zie Furoncle.
* --, zie Clou -de•girofle.
Cloncourde, f. zekere korenbloem.
Clou•de-girolle, m. Kruidnagel, Nagel, m.

CNÖP
Clou -de -rue, we Spijker of

Splinter in

den poot van een paard , m.
Clouer , V. a. Nagel-en ,`-' Spijkeren, Tastspijkeren; fig. fain: Cot homme eet cloué
dans la maison, auprès de sa femme, Deze man komt niet uit het huis , niet
van zijne vrouw af; 11 en cloué sur sa
besogne, sur son ouvrage, Hij is altijd
bij zijn werk Être cloué à cheval, Vast

te paard zitten.
Clouet , m, bij kuip. , Stopmesje " Stop.
beiteltje, o.
Clouière,, f. • Spijkerijzer, o. (d. I. ijzer
waarvan, men spijkers maakt).
Clouter V. a. Met nageltjes of stiftjes
beslaan.
Clonterie, f. Spijkerhandel, m. * --.,
Spijkermakerij , vr.
Cloutier, m. Spijkermaker, Nagelsmid ,
m.; — d'épingles, Draadnagelmaker, m.
Cloyère, f. Gestermand (te Parijs), yr.
Clozet, m. zeker net.
Club , m. zeker besloten gezelschap
Club , vr.
Clubione , f. geslacht van Arachnides.
Clubiste , m. Lid eenex club , o.
Cludiforme , adj. Nagelvormig.
Clunch , m. zekere mijnstof.
Clnaipède , m. zekere vogel met half verborgene ponten.
1
Clupanodon, m. geslacht van visschen.
Clupé, m. geslacht van visschen.
Clupée myste, f. zekere visch.
Cluse , f. Geroep , om den valk te doen
wederkeeren , o.

Cluseau , m. zie Agaric élevé.
Cluser, v. a. als : — la perdrix, Ds hon•
den aanhitsen ore den patrijs weer uit
het, bosch te jagen.
Clusier, m. geslacht van planten.
Clute, f. Slechte steenkolen, vr. meers .
Clutelle, f. geslacht 1 an planten.
Cluytie, f. geslacht van planten.
Clyménon , m. zekere plant der ouden,
zie Gesse.
Clypéacés , zie Aspidiotes.
Clypéaria , m. naam van drie boomen.
Clypéastre, m. geslacht van insecten.
geslacht van wormen.
Ciypéole, f, geslacht van planten.
Clysse , f. zeker zuur.
Clystère, m. Klisteer, Darmspoeling,
vr. , Lavement, o.
Clystériser, V. a. Klisteren.
Clyte, m. geslacht van insecten.
Clyde , f. geslacht van Polypiers.
Clytre, m, geslacht van insecten.
Cnodalon , 'm. geslacht van insecten.
Cnodulon , m. geslacht van insecten.
Cnopodion, za. bij de ouden, zie Renouée.

CO

COCH

Co, in. plant in Sti na.
Coa, m. naam van twee boompjes.
Coaecusé , m. Medebeschuldigde, m.
Coactif, i ve , adj. Dwingend.
Coaction, f. Dwang , m.
Coadjuteur, m. Medehelper (van eenen
bisschop), Coadjutor , m.
Coadjutorerie , f. ambt van medehelper of
medehelpster, o
Coadjutrice, f. Medehelpster (van Gene
a&ais), yr.
Coadnées, adj. f. pl. , als : Feuilles —, Bladeren, welke bij pakjes digs aan elkan•
deren aan eenen stengel g roei jen , o.mrv.
Coagulant , te , adj. Stremmend, Stollend.
Coagulation , f. Stolling, Strensming, vr.
Coaguler , v. a. Doen stollen, Stremmen.
* - (se), v. pr. Stremmen, Stollen
Dik worden.
Coagulum , m. bij scheik. , Stolling , vr.
* —, Stremsel, e.
Coaille , f. Staartvol , vr.
Coailler, V. U. van honden $ 'Zoeken óf
Speuren met den staart in 'de hoogte.
Coaita, ra. zekere aap.
S Coak, in. Uitgezwavelde steenkolen, vr

Cobrésle , f. geslacht van planten.,
Cocagne,- f on: M-át de --, Cocagnemárt,
Mast, om in te klimmen, - m. '*
als: Pays de -, Luilekkerland, o. * -,

•

meery.
Coalescence , F. w: gebr. , 4aneengroei.
jinb ,: vr.
Coalisèr (se) , v. pr. Zich vereenigen of
verbinden.
Coalition, f., Vereenigi ng, vr, Verbond,
o. , Coalitie, vr.
Coaptation, f. Beenzetting, vr.
Coarctation, f. w. gebr., Zamentrekki ng, vr.
Coassement , m. Gekwak , Kwakken (van
eenen kikvorsch). o.
Coasser, V. n. van kik vorsehen, Kwakken.
Coassocié , m. Mededeelhebber , w
Coassociée , f. Mededeelhebster , yr.
Coati, m. geslacht van dieren.
Coatli , m. zie Bois néphrétique.
Cobales , m. pl zekere boosaardige geels.
geks , welke Bacchus verzelden.
Cobalt, o. Kobalt, o.
Coban , m. eenefapannesche goudmunt
van ongeveer f 25.
Cobaye , f. geslacht van dieren.
Cobe , f. Leeuwersoog in het lijk , o.
Cobée , f. cone plant.
Cobel , m. Cobelle, f. adder in Amerika.
Cubit, m. in de Indiën, eene lengtemaat
van twee derde Imsterdamsche el.
Cobite, m. geslacht van visschen.
Cobolt , zie Cobalt.
Cobourgeois , Co-bourgeois, m. Mederee der ( van een schip), m.
Cobra-capelo , m. eene vergiftige slang.
Cobre , al. bij papierm. , Overgehoudene
e

stof, vr.
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TVeedekoek, m.-

Cocarde , f.. Kokarde.; vr. ' * --•, in de nat.
bist. , zeker blaasje aan hot ligehaam
van sommige insecten ,'dat zij ku n nen
opblazen.: ,

Cocardeau , m. Verscheidenheid Evan Juli.
enne à - grandes fleurs , 'vr: `

Cocasse, adj. gem., Belagchelijk, Bespot.
telijk.

Cocktre , m. Halve kapoen (d. i. welken
men slechts één' bal ontno'meon heeft), m.
Cocatrix, ni fabelachtig edoer , not een
hanenei geboren.
Coccéiens, in. pl. Coccejanen, m. meery.
Coccigrue , f. in eenige . provincién , ' ziet
Pezize.

Coccinelle, f. geslacht van insecten, Lie.
venheershaantje , Lievenhreersworiup.
je , 0.

Coccis , m. zekere plant.
Coccix , m. Stuitbeen , o.
Coccodée , f. geslacht van planten.
Coccolithe, f. donkergroene delfstof.

Coccolobis , m. geslachtl van planten
Coccoon , tn. geslacht van planten.
Coccothrauste, zie Gr."os -bec...
Cocculus , in. zie Caque du Levant.

Coccus , m.. insect van het g'eslach't Co,

chenille..
Coccygien, nne, . adj Tot het stuitbeen
behoorende; Ligament . —, Stuitbeen.
band , m. ; . ,Muscles- coccygiens , Stuit.

beenspieren, vr. meers.
Coccygio•atal-,- adj. m. , zie Sphincter :interne de I'anus.
Coche, m. ook : ' de terre , Postwagen ,
m. (dezelve is door de diligence ver

* _ , on: -- d'eau, Beurt--vange)
schip, o., ,Trekschuit`, vr., Markt schip, o., Marktschuit, vr. *.--, f.

Keep, Kerf, vr. *--, bij hoedenmair. ,
Klopper, m. *—, scheepsw., als: Pot.
ter les bunes en — , . De marszeilen . in
top /lijsthen. *— s po p. Oude Vette
zog of zeug , vr.
Coahée , f. zekere pillen.
Cochelithe, f. ` Steen in de gedaante van

oenen lepel.
Cochelivier, Cochelivien , m. vuig. zie Cujelier.
Cochemar, zie Cauchemiar.
Cochene, m. zie Cormier sauvage.,
Cochenillage, m. Verwing met konzenil.
je, vr. * —, Konzen.iljeverw, yr,
vr. *_
Konzoni ljaycrw, IKonzenilje, vr.

Cochenille, f. insect, Konzenilje,
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Cochenijler., v,, a. Met kon zen>i lje„ verwen,
Cochenillier, m. Kon.zeni ljeboom , m.
Cocher,, m . Koetsier, m. * —, Veerman,
m. *-r,.. zeker gesternte, Toerman,
m. * -, bij goudpleet. , Perkament -

,

. boekje., _o. * —. 0 y. A. 'an. de mannetje: der vogelen, Treden.
Cochet, m. Jonge haan , en.
Cochevis , m. Gekuifde leeuwerik, »s.
Cóehicat,".m. zekere Toucan van Mexico.
Cochilithes, f. pl. zekere versteende scheipen.
Cochin , m. soort van kat cp Sumatra.
Cochitotolt, m. zekere vogel.
Cochte, m. geslacht van ingewandswormen.
Cochléaria, m. eene-plant, Lepelblad, o.
CochléiIorme , adj. van bladen, Slakvoren ig.
Cochliario.n, m zekere vochtmaat der oude Grieken.
Cochlithes zie Cochilithes.
Cocho`, m. zie Perruche h gorge - rouge.
Cochochati , m. zekere vogel.
Cochoir , m. Keepmes (der kuipers), o.
Cochois, m. Werktuig der kaarsenma.
kers , om de- flambouwen_ vierkant te
maken, o..

Cochon , m.. Varken , Zwijn , o. ; -- de
lait, Speenvarken , o. ; — d'engrais, Mestvarken, o.; — d'Amèrique, zie Pécari;
— des bols, zie Pecari de la- G inane ;
bas , — de Siam , :Siamsch varken, o.;
-- de Chine , Sineesch varken , o. ; —
cornu , Gehoorn varken (een- gewaand
dier) , o.; — cuiralssé, zie Tatou d'Amérique; -- d'eau, zie Cabriai i -- -de, Guinée , Klein Gui neesch -- varken , o. ; . —
d'lnde , Klein Indisch varken , o.; —
marin, Zeezwijnn , Zeevarken , o. ; — de
met, zie' , Ostracion trigor.e ; -- marron,
Verwilderd varken , dat °uit Europa
naar 4meri ka werd overgebragt , o. ;
-- de terne . zeker dier, dat naar eenen
miereneter gelijkt. ° — , 11ezegsel van
metaal en vuiligheden, o.
Ctoçhon -verf, m. zie Babiroussa.
Cochor-de-fer, m.. Ka,apsch ijzervarken, o,
Cochonnée , f. Worp biggen , m.
Cochonner, v. n. van eene zeug , Werpen ,
Jongen * --, V. a. fan. Knoeijen, Bred.
delen , Zamenflansen, Slecht. maken.
Cochonnerie , f. fan. Morserij , Morsig held, vr. °—, fam. Knoeiwerk, Broddelwerk, o. , Prul , vr.
Cochonnet , in. Twaalfkantige dobbelsteen , m, * ---, in balspelen, Merk, o.

waarnaar men werpt, om te zien, wie
eerst spelen zal.
Cocipsile , no. geslacht van planten.
Coco, m.

Cocosuoot , vr.;

Ecorce de ... ,

Cocosschaal , vr.. * .-, . Co-cosmelk,

vr,

Cocochatl; zie Coc^sochat1.•
Cocombre , in. zekere boom.
Cocon, mr,. Tonnetje of Popje (van een'
zijdeworm) , o.
Coconière-, f. K1seekerij van zijdewosr
».en , vr.
Cocotier:, ,m. Cocosboom , m. ,
Cocotzin, m. kleine tortel.
Cocrète , f. geslacht van planten.
Coc•sigrue , f. Watersprinkhaan, ns.
Coction, f. Koking, vr. * —, zie Calé.
faction. *—, Koking, Bereiding ,. vr.
Cocu , in, fam. Horendrager ,. en.
Cocuage, m. fam. Horendragerschap , e.
Cocufier , V. a. fain.. Tot eersen horendra.
ger maken. Cocy te., : ni, Cocytus ,. m.;. fig. bij: dicht.,
1—fel, vr.

Co , daga-gala, m. naam van eenere Laurose
antidyseutérique du Malabar.
Codari , m. zekere boom.
Code, m. Thetbeek, o..
Codécimateur•, nt. x Me4etien.dlz.e, er, vr'.
Codétenteur, m. Medebezitter "(van een
• erfgoed);. nt

§ Codex, m. Pharmacopea, vr.
Codicillaire,.adj. .Irr`. eemeodici l herepen,:
Codicil,e, ,n. Aanhangsel van een testa" ment, Codicil:,
Codie , f. geslacht van planten.
Codigi , m. zekere plant.
Codille , m. in het o7zberspel, enz. , .Co.
dille.
Codion , m. •geslacht van planten.
Codlingue , f. Kid ne l e og , vr.
Codock, m. zekere schelp.
Codon', - m. eene pïant.':
Codor:at&ire, adj. Medebegiftigd.. * _,
m. at . fem. Medebegiftigde , -m. en vr.
Codoizion , m. geslacht- van planten „, zie
Schoepfic.

Codopail , m. eens plant.
Codot, tn.- eerie schelp.
Coeval, zie Cécal.

f.igeslacht van slangen, .
Coecum , zie Cécum.
Coeffe, zie :Coiue.
Coeffer., zie Coiffer.
Coeffeur, zie Coiffeur.
Coeffeuse, zie Coiffeuse.
Coefficient, m. in de stelk., Coëficient , m.
Coeffere, zie Coiffure.
Coelestine, f. zie Sulfate de strontiane.
Coeliaque, adj. als : Passion —, Affection —, on : * --, f. Buikloop , waar bij tevens sraagsap afgaat, m.
Coelicole , m. Hemelaanbidder , danbidder van zon, maan en sterren , m.
Coelioxy de , f. geslacht van insecten.
Coecilie ,

COGN
Coeloraclils , in. soort 2van p laten.
Codou m. geslacht van zoogdieren.
Coenologie , f. ongebr. , Raadpleging van
verscheidene geoeesheeren , a.

Coeomyie , f. géslacht van insecten.
Coenoptère , f. geslacht van planten.

Coenure, m. geslacht van worizen, waar.
toe de Hydatide cérébrale , welke de dolheld der schapen veroorzaakt , behoort.
Coërce , f. i.17it:e korst , die soms op het
bloed eener aderlating komt , vr.
Coërcible , adj. Dat zanoengeperat en ge.
honden kan warden .
Ccrcieif, ive, adj. Bedwingend.
Corcition , f. Bedwinging , vr. -, Dwin.
gende magc, vr.
Coëscohs , zie Cusos.
Coedoes, Cotisdous, in. (apr. Codoes,)
zeker dier tot de anti/open behoo
-rend.
Co-étt , m .flitdestaat , t». • -• , Medeverbonden staat , vi.
Coète, f. Stelling, em de gegotene spit.
gels op te leggen , vr.
Coéteriisl, lie, adj. 1k7edeèeuwig.
Coeur , n. [fart , 0. ; Veutricule du
Jiarikamer, vr.; Battementdu -, flartkloppin g , vr. -, Maag, vr.; Mal
de -, lUstagpijn , vr. ; Avoir mal an Pijn in de maag hebben Maagpijn
hebben ; ok : Wlisselijk zijn. • -,
Binnenste , JJïidden , hart , o ; Le d'un arbre , Het hart van eenen boom
Le - de l'hier ,, Het hart, hartje of
-, zitmidden van den winter.
plaats der hes?tscogten ofdriften , Hart,
0. ; fig. Avoir ene chose a - , Peel van
iets houden , Veel belang in iets stellen ; Prendre q ch. a - , Iets ter harte nemen ; fain, CeL homme eer tour ,
Die man is u,tei-mite gedienssig of
verpligtend ; Cela pèse sur le - , Dat
ligt mij zwaar op het hart; Se donnet au - joie on - joie de q eh. , Zich
grooteliJks over iets verheugen ; J'en ei
déchargé moo . - J'en ei Ie - net , liet is
nu vein mijn hart af, Ik heb mijn hart
uitgeschud ; Faire q. Cs. de bon - , dc
grand -, Iets gaarne of met genoegen
does; ; Faire q. ch. a cantIecoeur, zie
Contre.coeur ; Avoir le - au métier,
Zijos werk tact genoegen verrigeen
fain. Si le - vous en flit, Indien gij
/tist hebt ; apr, vs. zie Abondane. *_,
Hart, o., Liefde, Genegenheid, vr.
* - , Moed, rn , Hart, o.; Perhre Den moed verliezen ; Reprendre -,
Zich vermanneis , Weder moed krijgen,
* - , Geheugen , o , als : Apprendre par
-5 Vast buiten leeren , Uit het hoofd

leeren ;Réciter par -, Van besiten opzeggeos * - , in het kaartspel , Harten
vr. ; Roi de - , Hareenkoning , m.

Coeur-de.lion

, 11h

zie Cabalezet.

Co.évêquc , m. Medebisschop , vs.
Co-existence , f. Medebestaan , a.
Co-exister, V. U. iWedo bestaan.
Co ffi n , m. liengelmandje met een deksel, o
Cofline , adj. f. , als :. Ardoise - , Bui.
tenwaarts gebogene dek/ei , vr.
Coffloer (se) , v. pr. van de bladen der
augelierenOmkrullen. *_ ,

trek hen.
Coifre, M. l/oij'er,osz., Kist ,r.; fig.
Faire soa Lne
ij biezen pakken
fern. ven een leglijk meisje: El i e ec
belle an -, Zij heeft verstand, (d. 1.
1
geld); - fort , Ge/dAis:, vr.'; ook:
ijzeren kist , yr. * - , G'raotste' holle

(des ligcl2aauss,

waar

het hart, de in.

gewandess , enz. zijn) , vr ' *, , Kistje
(in tenen wagen , waarop men 1 zit), ô
*_, bij drukk.,Kor (tester drukpers),
vr. - , Kamer (eener mijn), vr.
Coffrcr, V. a. fig. fain. Vastzetten , Op-

sin iten.

Coifret , in. 'Koffertje, a. '-, bij schoehmak., Snijp/anle,vr bij suikerbakk, Houten does , vr.'
Coifretier ,, m. Koffermaker ,, m
Cogitation , f. 'veroud. , Gedachte , Over-

denking,

vr.

Cognasso, fWilde,kavepeer, vr.
Cognassinr, m. Kweperenboom vs.
Cognat , ' to. B/oedverrant , m.

-

'Bleedverwant van moederszijde,'ni
Cognation , I Bloedverwantschap , Ver

wautschap,

vr.

Cognatique , adj. , als : Succession -- , Op.

solg:ng der vroute/sjke z:jdelsngsche
erven, vr.
Cognée , f Aak

e Bijl vrspr. w
J ster le marche apès 1 - Bij een on

geluk de handen in den schoot leg'n
(d. i. al/es opgeven), De kolfnaar den
bal werpen ; Aller an bois sans -„ Onbeslagen ten ijs kemn ; h'iettre 'Ja - a
l'abce, De handen aan het wer'k slaan.
Cogise-fécu, na. pop. Die veel omslag maakt,
zonder lees uit te voeren.
. . slaan.
Cogner , V. C. fain. Hard op
* - (as) , v. pr. Zich stooten ; fig. 1$ e
- la tête Contre ie rsur, iJle, /set hoofd
tegess den muur loopen.
Cognet, in. Kegelvormige rol tabak, vr.
Cogneux , M. 1,- /set , waarmede metaal.
gieters de aarde tot husiue vormen be.
reiden

n;.

Cognoir , vs. Drijfizout Ier beekdruk.
1'ers 3 0.
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Cohabitation , f. Zatnenwonin , yr• * --,
Echtelijke zamenavoning vr. '-,
GMechtelijke zamenwoning, vr.
Cohabiter, V. n. Zamenwonen (als man en
vrouw).
Cobel, m. Bereiding van gebrand tin en
galnoten, waarmede de Turksciie-vrouwen dewenkbraauwen zwart verwen, vr.
Cobercion , f. oeroud., zie Coércition.
Coheréminenc, adv. veroud. , Zamenhan-

genrl.
Cohérence , f. Zamenhang , en.
Cohérent, te, asij. Zamenhangend.
Cohéritier, m. , Cohéritiére , f. Medee'rf-

' genaam , m. en vr.

C,ohésion, :f. in de "natuurk., Zamenhan-

gende krac.4t , vr.
.Cohier, m. zekere , eik.
Cohine l f. zekere plant.
* Cohobation , f, bij scheik.., Flerhaalde over•

haling, vr.

Cahober, V. a. bij scheik., herhaald over-

halen.

COIN
de ooreer. Ce drop est bleu, mal -, Dit
laken . heeft #enen geed slecht ge•

maakten zelfkant.
Coiffer, v. a. Het hoofd o:jen, Kappen.
*_, van hoeden, p- uikhen., enz. Staan;
Ce chapeau coiffe kien, Deze::hoed staat
goed. * --, bij boekti., als: - un livre,
Den beseeekband aan ;een boek maken.
* -- , bij wijnkoop., als : < -- une boureille ,
Eene blaas , enz. over de 'kurk tenor
flesch binden. *--, bij jag., als: ~ le
sanglier, Het; zwijn.blj...de voren pak..
ken. * - (se) , v. " pr. Zink kappen*, .:.Se
-- d'na chapeau; Eenets hoed opzëtten
fig. Se - de :q. q., Dwaselijk -voor iemand ingenomen zijn, Op iemand ver.
zot worden ; Se -- d'une opinion , Zich
aan een gevoelen hechten. *-, zeew.,
als : Les voiles se coiffenc, De zeilen
hangen slap tegen de masten.
Coiffeur, m. Dameskapper, m.
Coiffeuse, f. Kapster , vr.
Coiffure, f. Hoofdtooi , ; m. , Kipsel., ó
*-, Kappen, o., Wi, ze,va-n kappen s
vr., Kapsel, "o.
Coignages , m. p1. ' zeker deel aan het
metselwerk van Benen sweltoven.
Coin, m.; Doek:, m. - d'une cbeminée ,
Hoekje: van dein haard , o. ; Regarder
du - de l'oeii , Pan ter zi1'de aanzien
of beglstren; fig ,fgelegeneplaats , vr.,
Hoek, m. *-, Hoekkas , vr. '.* --, van
paarden, Hoektand, ns. *.-s bij boek
Kooi, vr. *--, bij tuir^l.., Ent--druk.,
mesje, o. -, Wig, Keg, vr.., Kiel,
in. *-, bij artiller. , als: - de mire,
Keg van een ro opaard , vr. * - ,. van
eense kous, Klink ,vr. '-, om te nine;.
ten, Stempel, m.; van hier: Cette
médaille est à fleur de -, Deze medaille
is zuiver bewaard. *--, Keurstempel,
,

Cohorte, f. bij de oude Rom., Cohorte
(d. i. tiende deel van een legioen),
vr.; fig. Legerbende,Bende, Schaar,vo.
Cohue , f. oul., ; Galerij, waar, waren te
koop werden aangeboden, vr. ; van hier
,hans : fig. Gewoel, o. , ,Luidruchtige
vergaderinz , vr.
Ceï., m. 'e-erktuig , om zoutpoelen leeg
-

en schoon te maken.
Lol , ite, adj. Stil; snkel gebr, in : Se
tenir _, Demeurer --, Zich .stil (d I.
schuil) houden ; van paarden : Faire --

Een #ogenblik rusten (op moeijelijke
,plaatsen?..
Coianj , m. zeker gewigt eut maat te
amba)#.
Colaux, m . p1. - stukken hout beneden
aan de daksparren om het uit zetten
yoqrte komen.
"Coïer, in zeker stuk aan eens dakspar.
Cotile, f. ,Kap, Vrouwenmuts, ir ; - k
dentelles, Kanten m-Pts, vr.; -- de bonnet
cle s unit 9 Witte linnen mutt onder ,de
slaapmuts, vr. ; - de chapeau , Kap in
,een' hoed, vr.; --- á perruque, Pruiken.
nette, o. " —,. zeker net. * -, in de
plantk. , t7lies, waarin sommige zaden
besloten zijn, o. *—, in de- ontleedk.
zeker geboortevlies, Helm, m.
h

Coiffé , ée. , adj. als : Une femme kien
coiffée, Eenegoed gekapte vrouw; Etre
né - ,, Net eene n helm geboren zijn,
(ook fig.); Ce chien est bien --, Deze

hond heeft fraaije hangende noren ; Ce
cheval not bien —, Dit paard heeft
kleine oorent, welke goed geplaatst zijn;
,Fles heeft groot# hangen.
II eet mal
-- ,

-

m. ; Marqué au -- d'Amsterdam , Met de
dmsterdamsche keur; fig. litre marqué
au bon -, han her beste in zijne soort
zij n ; 11 est frappé á ce coin • là , Hij is

van dien stempel , hij is van dat ge -

voelen. * - , van viervoetige dieren,
Hoektand , headstand, m. * --, bij jag.,
van de staartveren der roofvogels
,Hoekveer, vr. * -, Stuk, a., als:
- de beurre, Kluit (tineiser) boter, vr.
* -- , bij boekb. , f^toekstempel , m. * --,
zie Coi'g.
Coincer , zie Coinser..
Coincidence , f. eigenschap van twee lij.

ten ,f ligchamen , die , op elkanderen

geplaatst, in alle punten niet elkander
overeen komen, zie Superposition in de
laatste besteken!:.

Coincident , te , adj. in de werktuig- en

COLL
COIN
gezigtk. , Op het zelfde print vallende,
Zamenvallende. *—, in de wisk., Met
elkander overeen stemmende.

Coincider, v. n. Zamen overeen komen.
Coïndicant, te, adj. Medeaanwijzend.
Coindication , f. Medeaanwijzing, vr.
Coing, m. Kwe , Kwepeer , vr. , Kweappel, we

Coinser, V. a. Kielen, Vastkielen , Met
kielen bevestigen

Co.intéressé, ée, adj. Mededeelhebbend.
* — in. Mededeelhebber , m.
Co•intéressée , f. Mededeelhebster , vr.
Coïoa, m. vuig Lafaard, m.
Colonner , V. a. vuig. Tergen , Voor den
gek houden.

Colonnerie , f. vuig. Lafheid , vr. *
Zotternijen, vr. meers.
m. Vleeschelij ke vermenging , vr.;
Bijslaap, M.

Colt,

Coite, zie Couette.
Col, m, zie Cou. * -, van verscheidene
dingen, welke naar Benen hals gelijken , of daarop betrekking hebben,
als,: Le — de la vessie, De hals der
blaas , m.; -- de la matrice, Hals
der baarmoeder, m.; -- de chemise,
:Boord van ; een hemd, ns.
Stropdas , vr. , Strop , m. * —, Araauwe doorgang (tusschen bergen), m.
Engte, vr.

Cola, zie Alose.
Colabresrne , m. zekere Fransche dans.
Colachon, m. soort van lint.
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Cvléoptère , adj. m. als : Insecte — , on :,
*--, M. Schildvle-ugelijk 'insect , o.
Coléoptile, f. Holte , waarin het zaad.
pluimpje (Plumule) besloten is , vr:
Coléoramphes, ui. pl. familie van vogelen.
Coléorhize, f. Holte , waarin het zaad.
puntje (Radicule) bevat 'is, vr.

Colera- morbus , zie Cholera. morbus.
Colère, f. Toorn , au. - Gramschap , Ver.
bolgénheid , vr. ;> Es tree on Se mettre
en —, Toornig worden. * .., adj. Toor nig, tot toorn geneigd.
Coleret , m. zeker vis^hnet.Colerette , f. zie Involuere.
Colerettes , f. pl. zie Courtines volantes .
Colérique, adj. Tot -toorn geneigd , `Tour.
nig , Oploopend , Choleriek.
Colérite , m. Bijtend water uit metalen
getrokken , om het goud te toetsen, o.
§ Coleritum , zie Colérite.
Coletans, m. p1. zeiere minderbroeders.
Colètes, f. pl. zekere lijnvaten,
Colélite, zie Colérite.
Coleuvrée, f. zie b;yone blanche.
Coil, zie Colir.
Colia , m. zekere vi sch.
Coliade, m. geslacht van insecten.
Coliart , m. soort van rock , zie Racie batis.
Colias, m. soort van Scombre.
Colibri, m. Colibrietje, o.,
Colifiehet , m. A'leinigheid, vr., iraad
van geringe waarde , o. ,,- Beuzeling,
Vodderij, vr. * —, in een werk -van den
geest, pl. Colifchets, fig. Klatergoud., a.,-

Bloempjes , o. meerv.
Colao, m. zekere staatsdienaar in Siva.
zie Lia-agon.
Colimacon,
Colaphiser, v. a, fam. Oorvegen geven.
Colarin, m.. Fries aan het kapiteel der Colin, m. zekere vogel. *-, zie 1lorue
noire. Toscaansche en der Dorische zuil , o.
Colinil , zie Kolinil.
Colaris, m. zie Rolles.
Colin•máillard, on. - Blindemannetje., o.;
Colas, m. pop., Raaf, o.
Jouer U on an — , Blindemannetje spelen.
Colaspe, m. geslacht von insecten.
Colin•noir, m. vuig: Waterhoen , o.
Colastre , zie (4.olostre.
Colastration , zie Colostraion.
Colin •tampon, m. fam. enkel in: Se son.
Gier de q. eh. comme de --, Zich niets
Colature , f. Doorzi jg i rig;, vr. * -, Doorom iets bekreunen , Er geene speld eon
z ij gsel, 0.
geven.
Colback , m. Haren muts , vr. , Colback, m.
Coliou, m. geslacht van vogelen.
Colcas, m. zie Colocasie.
Colique , f. Kolijk , o., Darmjicht , vr.
Colchieacées, f. p1. familie van planten.
* -- adj. Tot den endeldarm (Colon)
Colchicon , m. Colchique.
behoorende.
Colchique', m. zekere plant, Tijloos , Tij.
deloos, vr., Colchicum, vr.
Colir , m. in Sina, 4/gemeen onderzoeColcotar fossil@ , m. zeker ijzeryerzuur.
ker , m.
Colisée , m. Coliseum , o.
sel.
Colisse, f. zekere mazen.
Colcos, zie Colocasie.
Collaborateur, M. Medearbeider 9 Mede.
Coldène , f. zekere plant.
helper, m.
Coldor , m. zie Fauvette d'Afrigne.
Collaboratrice , f. Medearbeidster, Mede
Colé , m. zekere plant.
vr.
-helpstr,
Colebrookie , f. geslacht van planten.
Colégataire , zie Collégataire.
Colladoa, m. geslacht van planten.
Collage , m. bij papiernis. , Ls,l men , , o.
Colenicui , m. zekere vogel .
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§ Collapstts m. Plotselinge vermindering
van de wer7 ng der zenuwen, vr.
Collataire,

m. Degene, aan ien een ker.

kelijk ambt gegeven is.
Coilatéral, Ie , adj. Zijdelingsch ; Ligne
col€atérale , Zijdelingsche linie. * --,
in de aardrij'ksk., als : Points collatéraux
Tusschenwindstreken (als: Noordoost
Noordwest, Zuidoost en Zuidwest).
* --, enkel- pl. Collatéraux, Zijde/ing.

scl2e bloedverwanten , Collateralen ,

m. meere.
Collateur , m. Begever van een kerkelijk
ambt, Collator, m.
Collation , F. Vergelijking van een af.
schrift met het oorspronkelijk, yr.
Collationeren, o. * --, Regt tot het
begeven van een geestelijk ambt, Collatie, vr. *—, '= Begeving van een
geestelijk ambt, Collatie, vr. *—,
Ligre maaltijd , Tsusschenmaaltijd , m.
Collation , vr.
Collationnage , m. bij boekdrukk. , Colldtionering, vr.
Collationeer , V. a. Een afschrift snel - (sur
on h) het oorspronkelijke vergelijken,
Collationeren
* --, bij boekdrukk.,
Collationneren , (d. i. zien, of de bladen
elkander geregeld volgen; ook: nazien,

of een werk compleet is; ook : bij een e .
reut-s e nazien, of de fouten behoorlijk
door den zertaer veranderd zijn).
V. n. Eeneer ligten maaltijd gebruiken.
Calle , f. Lijm, vr. eta o. ; — de poisson
T/ischlijm, 'vr. en o. (bij.wijnk .) B.ereidsel , P. * --, Stijfsel, o. (ons te
plakken.); fig. fam. -,Leugen , vr. ; -Don
,

-

oer une — a q . q. , Iemand eerre leugen
op de mouw speldes .
Col=lecte, f. voorheen , Inzameling der
belastingen ; vr. ° -, thans, Inzam.e.
ling van liefdegaven , Collecte , vr.
* — , in de R. K. kerk, 4/gemeen gebed.o,

Collecteur, m. voorheen, Inzamelaar der
belastingen, m. * -- , in de natuurk.
als : — d'électticité , Electriciteitsverzamelaar, n:.
Collectif, ive, adj. 4in de spraakk., Verzamelend ; Nom — , Verzamelend woord, o.
Collection , f, Verzameling vr.
Collectivement, adv. in een' verzamelenden
,

zin.

Collégataire, m. et f. Degene, welke met een'
ander' deel aan eene erfmaking heeft.
Collége , m . T7ergaderi ng , Bijeenkomst,
Pereeniging, vr., Gezelschap, Co/le.

gie, o. Openbare /eerschool , vr.,

Collegie, o., Hoogeschool, vr.; gduca.
tion de —, 4kademische opvoeding , vr .;

Ce'a sent Ie -, Dat ruikt naar pedan.
ter$ e.

Collégial, Ie , adj. enkel in : Église collégiale , on : Collégiale , f. Sti ftkerk , vr.
Collègue, m. eimbtgenoot, Collega, m.
Coliema , m. geslacht van ,planten.
Collecnent, m. Zarnenklevi--ng der oogle
den , vr.
Colter , V. a. Plakken; -- ensemble , Aan
plakken; fig. Se - contre un mur,-en
Tegen eenen muur gaan stain , Zich
tegen eenen muur drukken; Etre collé
contre un mur, Pal tegen eenei muur
staan ;

Avoir les yeux collés sur q. ch. ,

Iets stijf aanstaren ; Avoir - la bouche

collée, Avoir les lèvres collèes, sur q. ch.
Den mond of De lippen lang op iets

drukken; Être collé sur les livres, Ijverig studeren. —, Lijmen. bij
wijnkoop., als: — du vin, Wijn met
vischlijm of eiwit zuiveren. *—, in
het biljarten , als: — one balie, (ook:
* --, v. n.) Eenen bal onder den. band
spelen.

Collerage ,

M.

Belasting op het opsteken

der wijnvaten, vr.
Colleret , rn zeker sleepnet.
Collerette, f. Een over de schouders neérhangende' halskraag, m. _* - , zeker net,
zie Colerette. * —, in. de plantk. , zeker
vlies.
Collet, m. aan een kleed, Kraag, (Boord,)
m. ; — d'habit, Kokskraag , m. ; —de
chemnise, zie Col ; fig. Sauter au — de
q. q. , Prendre on Saisir q. q. au --, lé^
mand bij den kraag pakken ; Préter >Ie
- à q. q. , Iemand het hoofd bieden;
ook : Tarten , Uitdageo , tiet met iemand opnemen . *-, bijgeestelijken heet,
Petit —, Bef, vr. ; en van hier: foam.
Petit , .Jong geestelijke, ia.
bij slag. , Hals , m. Halsstuk , o. * -- 2
bij jag., Strik, m. `--, van verschei..
dene . dingen , , welke naar eenen hals
gelijken , als : Le — d'one dent, De
hals van eenen ' tand, m.; — de marche , Smalste deel van eenen trap aan
tease wenteltrap, o. — de canon, Hals
yan een kanon , 'm. ; — de la botte, Hals
1

,

—

der laars , m. ; — d'une p!ante , Hals

eener plant , m. ; -- du cep, Onderste
deel van den wijnstok aan den wortel ,
o. ; - de tomhereau, boerste deel eener
stortkar , o. ; — de hotte , Halsstuk
van tenen draagkorf, e.; — de - peeture ;
Hals van een hengsel , o. ; — d'étoc ,
Hals van den stag , m. ; — de ehandelier, etc. Cirkelvormig uitgehoolde sieraad aan de pijp van oenen kandelaar,
enz., o. — de l'éperon , Uitstekende

COLL

COLO

deel aan eens spoor, waarin het raad-

de van een hoeknet , o. * -, in de ge•
ne:•sk., Uitslag rondom den hals , o.
Collières , t. pl. houten , waarop een hout.

.je zit , 0.

C11et•hlanc , m. soort van zwam of kam-
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vlot wordt aangelegd, o. meert' .

jerelje.

Co'let -dort , m. soort van gele kamper-

Colliger.ce , f. vcroud. , < é;ri eniging , vr.

floe/jo.•

Coiliter, V. a. veroud., Yerzamcicn.
Collir;uay , m. zek er boompje.
Co l,ml-cion , f. , als : Ligne de -, Ge -

zekere peper.
Collct•de-buftic , m. oudtijds , soort van
bu ffelsleéren kolder.
Coliecc, Cc, adj. in cie wapenk. , als : An:mal -, Dier , hetwelk enen halsband
van eere andere kleur heeft, dan -des-

Collet-de-notre•Dame , m.

zigtsli; n , yr.
Co;line , f. heuvel , m. ; tij dicht. , La cl oube -,

De mijserberg , 111ijterparnas, m.

Collinsone, f. geslacht van planten.

Coliiquatir , ie, •adj. liet bloed of De

zelfs ligchaam , 0.

vochten oplossend.

Collère , t. geslacht van insecten.
Colleter , V. a. Bij den kraag pakten,
Aanpakken. • - , bij kaarsenmalc., als :
- des chandelles, Kaarsen voor de laat-

Colliquacion , f. Oplossing van de- vechten , vr.

Colliroscres, zie Auchénoninques.
Cl ision, f. in dc na ,.uurlc., flossing, vr.,

ste maal in het set doopgin. *- (se),
hij den kraag prakken.
• -, V. n. Strikken zetten of spanten,
Strik ken. .. 1
Colleteur, m. Jager, die st. ikkcn zet, m.
Collecier, m. Die lcéren wambui zen maak
-ten
verkocht.
Colletin , m. weleer, 1J'amhtt:s zonder
mouwen , o. ; ook : Leéren manteltje
der pelgrims , dat met schelpen bedekt
V. pr. Esh ander

Stoot , m.

Co ► lliure, m. ge:Jacht van insecten.
Collucasie , f. Boor: ia'; Arum.
Collocation , f. Orde, volgens weke schuld=

-

eischers betaald worden , vr. • -, Sows,

die zosdanig schulderaar - ontvangt, vr.
Colloque , m. fain M •ndgerprek , G ckeu•

vel , o. • - , Zamenspraak , vr.
Collc► quer, V. a. Plaatsen ,• Rangschikke*
1

was , o.

(d. i. de schuldeischers in Bone zekere

orde).
Collécigt e, adj., als : 111édlicarnent -, ou :
*-,. in. Zaunenlsechtersd middel, e., ! Colludant , te , adj. Eene he-imelijke ver.

Za,nenhechtende pleister, vr. •
Col!ec-jaune, m.

gele eetbare paddestoel.

Collet -roos, m. zekere roudachtlgs kam.

standhouding ten na'deele van derden

met iemand hebbende.
Colluder, V. n. Zich met iemand verstaan.

ten nadeele tan derden.

pernoelje.
Cullete-cs• famille, m. pl. zekere kamper.

ncelies, die in bosjes groeijeu.
Co!Iets- , o^itaires, m. pl. familie van kam.

purr;celjas.
Collectier ,. ni. geslacht an planten.
Colleur, ni. bij papierm. s enz. , Lijmer,

Colluricns, in. pl. zekere vogels.
C:,llariors , in pl. familie Ivan vogelen.
C 1Insin, f. Verstandhouding, vr;

( oliusoire, adj l edriegelijk, (door een l
geheime verstandhouding).
Co!lusoirenent, aiv.

Bedriegelijk.

m. * -, Plakker, m.
Collibranche , m. een visch.
Collier, m. plals noer , o. • -, Ordes.
keten der ri dderr , vr. * -, Halsband ,

Ci llutoire, m. soort van gorgeldrank.
Colly iistique, adj. bij ode ouden, air: Cartnat -, Overmaking van geld , vr.

m ; fig. fm. - de misere , c',rnsocdij c of
Zt ederige staat, m.; Ce millitaire cst franc

Collyre . m. Oogzalf, 1.r.
Coll• ► idieni , m. pl. d , t eepers , welke bij
zekere feesten koeken aten ter etre der

Wissel , m.

du -, Deze kriig.man o,:tziet Beene
r)1.^.agd Maria.
gevaren. •-, 1/nam, rn., Trellutsen, I
o. ; Cheval -de -, Trekpaard , o.; fig.
C'al•na, in. zekere miercncter.
fam. Dccncr tin coup de -, Eene niets.
Culnud , m. ecn vogel.
('o:o!)e , m. geslacht van zoogdieren.
we prgi ng doen. • - , Kring (om don
,
m.
•
,
1
sommige
dieren)
hp:s van
Colohion , in. zie Thrincie.
sclicepsw. , als : - d'é:ai, Hals van des: ! C<,lobigtie , m. geslacht van insecten.
stag, m. ; - (IC clé ►ci:sc, Incengedraai.
Colobrachne , f. zekere plant.
de zoutsou tegen het sto:tcn, o. meere.; Colocasie , zie Collocas;c.
- (In ton , 1Jz rel band aan den mast ,
Colomhacé , ée , adj. Tot het dui vengem. ' -, bij slag., halsstuk, o. * slacht behoorende; Genre - , Duiven.
lsij k•'ter«•erteu,

Ring, m.

• -, in de

bouwla. , als : - (le perks on cl'olives,
zie 1tazen0rc. • -, Snoer aan het sin.

geslacht , c.
Colombade, f. zeker vogeltje in Provence.

Columbage, m. Rij opstaande balken, yr.

268

COLD

Colombar , zie Tréron.
Colombasse , f. zekere vogel , als : Grive
.. draine, et Grive litorne.
Colomhe , f in de fabelt. en den verb. 'st. ,
Duif , vr. * . -, bij kuipers , Voeg -

schaaf, yr. * - zeker sterrenbeeld ,
Duif, yr.
Colombelle , f. verotid. , Jonge duif, vr.
* --, zekere schelp. * -, bij drukk.,
Lijn tusschen de kolommen , vr.
Colombier, m. Duivenslag , Duivenhok,
o. ; ffg. fam..Actirer les pigeons au -.
De lieden aan zich lokken; Chasser les
pigeons du - , De lieden van zich ja-

gen. *--, schéepsw., Hout, waarmede men een schip in het water laat, o.
* _ , bij drukk. , Te veel wit tusschen
de woorden, o.
Colombin , zie Colombite et Colombium.
*-, ne, adj. veroud, , Loodverwig; zie
Gorge de pigeon.
Colombine, f. Duivenmest, m. *-, in
de plantk. , Akelei , 'vr. * -, zekere
Anémone. *.-- , zie Pigamon.
Colombins ,, m. pl. familie van vogelen.
Colombite, m. zie Tantalite.
Colombium ,'zie Columbium.
Columba , m. zekere plant.

Colomnée , f. geslacht van planten.
Colon, m. Land houwer , m. * -, Volk.
planter , Colonist, m *-, in de ont.
leedk., Aarsdarm , Endeldarm, Krankeldarm , m. ` * --, in de nat. hist., 'naam
van eene Moucherolle.
Colonel , m. Colonel , m.
Colonelle, adj. f. als: Compagnie -, ou
* - , f. Eerste compagnie , vr.
Colonial, Ie, adj. Tot Bene volkplanting
behoorende , Coloniaal; Denrées cob.
nales, Coloni , le goederen , o. meers.
of waren , vr. meere.
Colonie, f. Volkplansing , Colonie, vr.
*.--, zekere boom.
Colonisation, f. Het vestigen van coloni-.ën, Colonisatie, vr.
Coloniser, V. a. w. gebr; , Eene volkplanti ng oprigten.
Colonnade, f. Zuilenrif, Colonnade, yr.
Colonnailles, f. p1. Opstaande stokjes in
mandenwerk , o. meere.
Colonne , f Zuil, Kolom , vr. ; - itinéraire, Wegzuil,. vr. , Wegwijzer, m.;
- d'air,, Luchtkolom , vr. ; - d'eau ,
Waterkolom ; fig. Steun , Steunpilaar , ,
m. *_, Pilaar, Stijl, m. *-, van
drukwerk, enz. , Kolom , vr. * -, in
de ontleedk. , als : Co'tonnes charnues,
zekere vleezige spieren van het hart.
*--, in het krijgsw. , Lange rij krijgo.
polk, Colonne, vr.
,

CÖLU
Colonne•torse, f. zekere - schelp.
Colonnes articnlées, f. pl. zie Tébébolte.

Colophane , f. Gezuiverde hart s: ' Mol=
hars , liars , vr.
Colopherme , f. geslacht van planten.
Colophon , m. zekere watervogel.
Co lophone, zie Colophane.
Colophonite, f. soort van roodachtig gele
granaat.
Coloquinelle , f. Onechte k.olekw nt., m.
Colcquinte, f. Kolokwint, m.;. Pomme de
-, Kolokwintappe.l , m,
Colorant , te , ad;. Kleurend.;>
Colorer, V. a. Kleuren, Kleur geven; fig.
-

Verschoonen, Vetgélijken. *.--. (telt
V. pr. Kleur krijgen.
Coloiier, V. a. De kleuren aan (eene schil.

derif) geven, Kleuren.

Colo .f que , adj. w. gebr. , Kleurend.
Colarigralde , m. Werktuig ter bepaling
der kleuren , o.

Coloris , m. Kleuring, vr. , „Colori_et , o.;
fig. Kleur , vr.
Colorisation, f. Kleurverandering, vr.,
Colóriste m. Schilder , die een goed ce.
loriet maakt ,. m.

Colossal, le, adj:., Onnatuurlijk groat,
Kolossaal.
Colokse, m. Kolos, lotusrus,; m , Kolos•
taal werk, a., fig. ., Reu ., vs.; ook:
Reusachtig geboaw, o

Colostis , m. zekere plant der ouden.
Colo'stre , Colostrum , . m. Eerste melk ee.
ver kraamvrouw, vr. * -- , bij apoth-. ,

eene emulsie van terpentijn en eijer.
doren.

Colpocèle ,, m..Scheedebreuk , vr.
Colpoon , m. een boom.
Colportage, m. Marskramerij , v,r..
Colporter, V. a. Langs de h*izen uitventen; fig. - une fausse nouvelle,` Eene
le gen verbreiden.
Colporteur , M. Marskramer , m. , • -,
T7srkooper van oude boeken langs de
huizen , M. n
Colsa , zie Colza.

Cold, m. scheepsw., Luizenplecht, vr.
Colubrin , na. zekere slang.
Colubrine, f. geslacht van visschen. *- ,
zie Serpentine. * -, zie Couleuvrée.
CoIuanbaire , m. Praalgraf, o.
Coluinbée , f. geslacht van planten.
Columbellier , m. dier van het geslacht
Coloibelle.
Columbium., m. zeker mineraal.

Columelle, f. Benedenste deel van de tin.
kerlip eener schelp , o. * -- Hart eener
vrucht , vr.
Columellé s ée , adj. Dat een# Columelle
heeft.

COLU
ColumeIlde, F. zekere plant.
Colure , m. in de aardrijksk., Kruiskring, m.
Colutéa, in. bij de ouden , zie Baguenaudier.
Coluvrine , f. enkel in : - de Virginie ,
zekere wortel.
Colybes , m.'pl. in de Grieksche kerk., ze.
ker deeg van groenten en granen , als
een offer ter eere der heiligen en ge
-storven.

Colydie , f. geslacht van insecten.
Colymbus , m. geslachtsnaam van zekere
vogelen.

Colza , m. Koolzaad , 0.
Coma , M. soort van slaapzucht.
Comaret , m. geslacht van planten.
Comaroï.ie, f. eene Potentille.
Comaste, m. Voorzitter der heilige maal.
tijden , m.

Comateux, use, adj. Slaapzuchtig.
Comatule , f. geslacht van Radiaire.
Co-may, m. eens plant.
Combasou , m. zekere vogel.
Combat , m. Gevecht, o, Slag, Strijd ,
Kamp , m. i • singulier, Tweegevecht
o. ; - à la luttè , TT'orstelstrijd, m. ; - i la 'course , Wedloop , m. ; - à coups
de poings , Vuistgevecht , o.; - naval ,
Zeeslag , Zeestrijd, m.; - de coqs,
Hanengevecht, o.; - de taureaux, Stierengevecht , o. ; fig. Strijd , vs.

Combattant, in. Strijder, m. *-, Kemp.
haan, m.

Combattre, V. a. Bevechten , Bestrijden;
fig. Bestrijden , Tegengaan. * - (se)
V. pr. als : Ces choses se combattent les
ones les autres , Deze zaken strijden
met elkanderen. * -, v. n. Vechten ,
Kampen, Strijden; fig. avec q. q. de
civilité , d'honnéteté , de politesse , Met
iemand in -wellevendheid wedijveren.
Combbird , m. zekere vogel , Kamvogel, m.
Combe, f. zekere korennsaat in Engeland.
* - , veroud. , Dal , o.
Combien , adv. [Joe veel ; - de soldats I
Iloe veel soldaten ? ; - de temps I, be
lang ? * - , Hoe zeer , Hoe ; Si vous
saviez, combien it vous aime, Indien gij
wist , hoe zeer hij u bemint ; Si vous
saviez comment cette opinion est dangereuse , Indien gij wist , hoe schadelijk
-

-

dit gevoelen is. * - , Hoe duur , Voor
welken prijs ; Combien voulez-vous le
prendre I , Voor welken prijs wilt gij
het nemen? *-, m. fam. Hoeveelheid , vr.
Combinable , adj. w. gebr. , Pereenig.

baar.
Combinaison , f. Vereeniging , Zamenvoe.
ging, Bijeenvoeging , vr. *-, in de
scheik. , Verbinding , vr.

COME
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Co mbinateur , m. w. gebr. , Zamenvoeger , m.

Combinatoire, f. ongebr. , Kunst van za.
nsenvoegen

,

vr.

C ombinatrice , f. w. gebr. , Zamenvoeg•
ster, vr;
Combiné , m. in de sct, eik., Zamenvoeg.
set, o., Verbinding, vr.
Combiner , v. a. Zamenvoegen , Yerbinden Vereenigen , Combineren. * -,
in de scheik., Verbinden , Vermengen,
Combineren.

Comb!an, zie C mbleau.
Comble , m. Overmaat , vr. ; Le - d'un
boisseau , Hetgens boven den rand jan
een schepel opgehoopt is ; fig. Toppunt,
,

o. , Hoogste graad , m. , O oernraat ,

vr. ; Mettre le - It q. ch. , Iets ten top
voeren ; Pour - de malheur , Tot overmaat van ongeluk. * - , Top van een
gebouw , m., Dak, o.; Détruire de
fond en -, Geheel verwoesten, Tot den
grond toe vernielen. * -, adj. Vol,
Opgehoopt ; Vendre mesure -, Met
opgehoopte maat verkoopen; fig. Lame•
sure est - , De maat is vol.
Combleau , m. Touw, om het geschut voort
te trekken , o.
Comblemeut , m. ongebr. , Ophooping, vr.
Combler, V. a. Bene maat, enz., Ophoopen ; fig. - la mesure , De maat vol
maken. * -, Pullen, Toemaken, Dempen ; - un foseé , Eend gracht dempen;
fig. - q. q. de faveurs, etc., Iemand
met gunstbewijzen , enz. overladen
- de gloire, Met roem overdekken;
- de joie, Met vreugde vervullen.
Comblette, f. bij jag. , Plaats, waarbij
de beesten met gespletene klaagwen da
deelen uiteen schieten , vr.
Combourgeois, zie Cobourgeois.
Combrière , f. Tonijnnet , o.
Combuger , v. a. Water in vaten zetten ,
eer zij gebruikt worden.
Combustibilité , f. Br ndbaarheid , vr.
Combustible, adj. Brandbaar. *—, m.
Brandstof, vr.
Combustion, f. Verbranding , vr.; fig. Oproer, o., Opstand, m.
Come, m. Bevelhebber over de galeiboeven, m.
Comédie , f. Blijspel , o. * -, Tooneel,
Tooneelkunst, vr. * —, Elke toonset .
vertooning , vr., Tooneelstuk i fig.
Jouer la - , Grappen maken ; Tout cela
n'est qu'une -, qu'une pure -, Dat alles is slechts bedrog; Donner la - au
public, Zich belagchelijk maken. *-,
in de Provinciën, Schouwburg , m. 3 Co.:
media , vr.

a

,
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Comédien, m. °Tooneelspeler., m. ; fig.
Huichelaar, m.

Comédienne, f. Tooneelspeelster , vr.
Coméphore, m. geslacht van visscken.
Comesperme , f. geslacht van planten.
Comestible, adj. Eetbaar. -, m. Eetwaar, vr.

fi

Cométaire , adj. bij Burgroer, De kometen
betreffende.
Comète , f.

voeren over, 4rxnvoeren , Comrn9nderen.
* -,van Bene hoogti plaats, Bestrijken.
* -, Bestellen, opgeven om te maken.
* - , V. n. _ Gebieden, Beheerschen,
Heerschen , Het bevel voeren , Regeren,
Het gezag in handen hebben; -a q. q.
de faire, q. ch. _, lemand, bevelen, orn

Staartster, Comeet , vr.;

-- clievelue, Haarcomeet, vr.

* --,

zekere vuurpijl. *--, zeker kaartspel.
* -, zekere plant.
Cométite,• f. zekere sterresteen.
Cométographie, f. Verhandeling over de

cometen , vr.
Cornices, m. p1. bij de Roan., Volksver-

gaderingen, Comitiae, vr. sneerv.
Comiciales, adj. f. pl. , als : Délibérations --,
Besluiten van den. rijksdag te Regens.
burg, o. meerv.
Corninge, f. Groots bom, vr.
Comique, adj. Kluchtig , Koddig , Boertig,

Snaaksch, Grappig , Aardig, Korts.
wijlig , Geestig. *--, Op het blijspel
betrekking hebbende , Cornisch ; Poète
--, Blijspeldichter, m. *-, m. Blij.
spel, Boertige , o., Boertige stijl , m.
* -, Blijspeldichter m. * -, Tooneelspeler in het blijspel, o.
Comiquemenc, adv. Kluchtig , Koddig,
,

Geestig.

Comics , m. pl. weleer in Provence , Pro-

yeneaalsche minnezangers , m. meere.

Cornite, zie Cone..
Comité, m. Comitd, o., Vergadering van
uitgekozene personen , vr. * -, fata.

Gezelschap , o.
Comma, m. Dubbel punt, o. * -, in de
toonk. , Kleine tusschenpoozi ng. °-,
zekere vogel.

Command, m. Lastgever aan iemand om

iets te koopen , m.
Commandant, m. Be,-elhebber, m.
Commandant, m.; - de la place, Plaats
- de bataillon, Ba -comandt,s.;

-taljonscmd,.

Commande , f. in den handel , Bestelling,
Order, vr.; van hier : Ouvrage de -,
Besteld.. werk , o. ; fig. Une maladie de -,
i ene gemaakte of voorgevende ziekte,vr.
Commandement , m. Bevel , o. , Order,
vr.; -- par écrit, Schriftelijke order, vr.

* -, Bevelen, Gebieden , o.. * --, Opperbevel, Commando, o. ; baton de -, Beyelhebberssta f, m. * - , in de vestingti. ,
Hoogte, welke eene plaats bestrijkt ,vr.
Commander, v. a• Bevèlen, Opdragen,
boorschrijven , Gebieden, Gelasten,
Belasten. *- , in het krijgsw. s Iet bevel

Un n.altre commands , it
ses domestiques , Een meester heeft ge

iets te den;

zijne dienstboden ;

- it ses-zagover

passions , Zijne • har..tstogten beheerschen ; - it soi.même , Zich zelf be.

heerscllen.
Commanderie , f. Cemmandeurschap , ; o..
Commandeur ,.m. Commandeur, m. *-§
in Amerika, Opziener eene:r suiker-

plantaadje , m. * - , zekere vogel.
Commanditaire , m. Deelgenoot -eerier han

zonder. medeteeke--delmatschpij
ving,, vs. . .
Commandite , adj. , als: Société _ -,; ou

* -, f. Handelmaatschappij , waarbij
eenigen enkel .het . geld .schieten , en
anderen den handel drijven -, vr.
Comme,, - adv. ° van vergelijking , als :
Zoo ... als, Zoo als , Gelijk ; Rlanc neige , Zoo wit als sneeuw ; - on dit,
Zoo als men . zegt ; On . le . regarde mort, Men ziet hem als (of:- voor)
dood aan; - Si, telsof. *, In de
hoedanigheid van , dis ;- Je le juge ^homme , Ik beoordeel 'hem als mensch.
* --, Hoe , - ,Hoedanig ; Comme it voos
répond 1 , Welk. een antwoord geeft hij
n! * -, Terwijl, . Toen,. Gedurende
dat ; - on Ie menait an supplice , Terwijl men hem naar de strafplaats
leidde. *-, conj. Daar, Dewijl , Mits,
Permits , Naardien.
,

;

Comme , zie Come.
Conamel,ne, f. geslacht van planten.
Commelinées, f. pl. familie van planten.
Commémoraison, f.. Gedachtenisviering
des morts,,
van eenen heilige, vr. • - des

111erzielenfeest , o.
Comnémoratir , ,ive, adj. Herinnerend;
Signes comméiuoratifs, Hetgene eene

ziekte voorafgegaan en:.: voor den geneesheer van belang is.
Commémoration, f.. zie C ommémoraison ;
fám. Faire --`de, Zich herinneren, Gedenken.
Commençant, m. Beginner, m.
Commencante , f. Beginster., vr.,,
Commencement, m. Begin, o. , 4anvang,

m. *-, Eerste gedeelte , .Begin, o.,
Aanvang, n:. *-, Begin, Beginsel,
pl. Commeno. , Oorsprong , vs.
cemens a Beginselen , 0. 3 Begin , o. (eenor wetenschap.)

Comm
Commercer , v. a. Beginnen , Aanvangen.

*-, Iemand in de eerste beginselen
onderwijzen. *-, v. n. Beginnen ,
Een begin waken , Planvangen , Eenen
aanvang maken; (AANM. Men zegt:
- à faire q. ch. , Iets beginnen te doen ,
zonder bepaling , of het voortgezet zal
worden ; - à faire q. ch. , Iets begin•
nen te doen , met oogmerk om het
voort te zetten ; bv. Un enfant commence à parler ; Un auteur commence d'écrire ; - par, Beginnen met ; je ne
sais par oí - , Ik weet niet , waarmede
Ik beginnen zal;) L'année commence,
Het jaar begint ; Le spectacle commence, De schouwburg gaat aan. * -,
impers. , als : 11 commence à faire beau,
Het begint mooi weir te worden.
Commendataire , adj. m. als : Abbé -Wereldlijke abt , die de inkomsten van
een geestelijk goed genoot , m.
Commende, f. Geestelijk goed, hetwelk
door een' wereldlijken persoon genoten

werd , o.
Commensal, M. Dischgenoot , M. * -- 9
Beambte van het koninklijke hof.
Commensalité, f. Vrijheid van tafel voor
de Commensaux do roi, vr.
Commensurabilité, f. Eigenschap van twee
ongelijke getallen of grootheden , welke
door eenenn genieenen deeler kunnen ge
worden , Evenredigheid, Gelijk--del
matigheid, vr., zie Commensurable.
Commensurable, aclj. Gelijkmatig ; Nombres commensurables , Evene of Gelijk.
matige getallen, (bv. 3-en 50; 8 en 32).
Comment, adv. floe , Hoedanig, Op welke wijze. * -, Waarom , Igoe komt, het
dat. * - , interj. Hoe : * -, m. fam.
Hoe, o.
Commentaire, m. Uitlegging , Verklaring,
vr. , Comrnentari um , o. ; fig. fam. Ce la n'a pas besoin de - , Dat heeft geene
verklaring noodig. * --, fam. Boosaardige uitlegging , vr. , Laster , m.,
De booze wereld. * _ p?. .Gommentaires , Historische aanteekeningen
Geschiedenissen , vr. meere.
Commentateur, m. Verklaarder, Uitlegger , m.
Commenter, v. a. Verklaren , Uitleggen.
* - , v. -n. fam. Aanmerkingen maken
(op, sur), Teel te zeggen hebben. *-,

De waarheid te kort doen., Er iets
bijvoegen.
Commérage, m. fam. Babbelarij , - vr.,

Oudewijvenpraat, m.
Commercable , adj. Verkoopbaar.
Commercant, m. Handelaar, Koopman (in
het groot), »a. * _ , te , adj. Handel.
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drijvend; Vii'e comercante, Koop.
stad, yr.
Commercante , f. Handelaarster, vr,
Commerce, m. Handel, Koophandel, m.;
- de commission, Commissiehandel, m.;
- maritime . Zeehandel , m. ; - des grains,
Korenhandel , m. ; - des wiles , Lin.
nenhandel, m. , k- des cuirs., Handel
in huiden, m.; Affaires de -, Handel.
zaken , vr. meerv. ; de fraude, Sluik.
handel , Smokkelhandel , . m. ; Conseil
de - , Kamer van koophandel , vr. ; fig.
Dlauvais - , Slecht bedrijf, o. ; - hon.
teug, Schandelijk bedrijf, o. * -.,
Omgang, m., Verkeer, o., T'erkeering,
vr.; - de lettres, Bráefwisselisng,vr.;
Avoir = ou : Etre en - avec q. q., Omgang met iemand hebben.
Commercer, v. n Handelen , Handel drijven ; - aux Indes , Op de Indien han

-deln.
Commercial, le, adj. Op den handel betrekking hebbende; Syscème -, Ban.

delsstelsel , o.
Commére, f. Doophefster, vr. (ten aan
ouders, wier kind zij ten-zienvad
doop heeft gehouden; ten aanzien van
het kind is het: 1\'larraine), vr. * ^-,
fans. Babbelaarster , vr. ; Cette femme
est one bonne -, une maitresse -- , Deze
vrouw is bij de hand ; spr. w. Tout va
par compere et par -, Alles gaat naar

gunst.
Commerson , m. - zekere boom., *-, zie
Pulycarde , Butonic.
Commettage , m. Draaijen
en of Slaan van
touw, o.
Commettant, m. Die iemand commissie
geeft, Committent, m.
Commecteur, m. .bij touwslag., Draai-

jon, m.

Commettre, v. a. irr. Doen, Begaan,
Plegen , Bedrijven ; -- one faute , etc.,
Eenen reisslag , enz. begaan. * -- a

Opdragen , Toevertrouwen. *,, Be.
noemen, danstellen. *_ , Blootstel.
len , Ten toon stellen. ` --, In de
waagschaal of In gevaar stellen, * -,
Oneenig maken , als : - une personae
avec une autre, Iemand met eenen anr,
deren oneenig maken. *-, bij touw -slag.,.
Draaijen , Slaan. *-- ( Se ), V. pr. r
Zich aan onaangenaamheden , moed lelijk leden of gevaar blootstellen. * -,
Zich meten, liet hoofd bieden (avec

q. q.)
Commier, m. zekere boom.
Commination, f. w. gebr. , Bedreiging, vr.
Comminacoire , adj. Bedreigend , Die=.

g end. ..
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Comminer , V. a.

ongebr. , Dreigen. * _ p

Gispen.
Com minacif, ive , adj., als : Fracture cour.
minaive, Beenbreuk met verbrijzeling

van het deel , vr.
Conminacion, f. ongebr., T/erb rijzeling
vatz een been , o. — , bij kruidmeng. ,

Verbrijzeling, vr.
Commiphore , m. zekere heester.
Commis, m. Beambte , dmbtenaar, Bediende , Factoor, St %ri j v'er , Commies,
m. ; — marehand , Koopmansbedl ende ,
Kantoorbediende , m. ; — ambulant , In.
spencer , m.; voyageur, Rei sbedi ende, in.; — de bureau, Bureauschrij—

ver, m.

Commise, f. als: Fief tombé en —, Ver vallen leen , o.
Commisération , f. Medelijden , Mededoogen, o., Ontferming , vr.
Commissaire , m. Commissaris r Gevel•
magtigde, m.; — de police , Commis•
saris van.policie , m. ; — des, guerres,

Commissaris van oorlog , vr.
Commission, f. Last, m., Benoeming,
Commissie , vr. * —, in den kooph.,
Commi..sie., Bestelling, vr.; Commer-

Loon
ce de —, zie Commerce.
your Bene commissie, m. en o., Provi.
spie, vr. *—, in het dagel. leven, Bood.
schap , Commissie , vr. ; Donner une -à q. q. , Iemand eene boodschap opdra.

gen; 11 esc allé en — , Hij is eend
boodschap , Hij doet eend boodschap.
* — , in de Christ. godsd. , Daad , vr.;
Péché de — , Zonde van bedrijf, vr.
Commissiounaire, m. Zaakbezorger, Corn.

missionnair, m. * —, Boodschaploo.
per. M.
Commissoire ; adj. , als : Clausule — , Bepaling, die, niet nagekomen worden.
de , het geheele contract vernietigt.
Commissure , f. Vereenigingspunt van ze.
kere deden aan het menschelijke ligchaam, o.; — des lèvres, plaats, waar
de lippen zich versenigen , hoek van
den mond, m.
Committimus, m. als: Droit de —, Regt,
volgens hetwelk zekere personen, aan
wie het verleend werd , in civile za ken slechts voor eend hoogere regtbank
konden betrokken worden , o. * — s on:
Lettres de — , Brieven , welke dit ragt
verleenden , M. meere.
Committitur , m. Bevel, om do herzieni ng van een regtsgeding te gelasten,
o. ; .equite de —, Verzoek om de be.
neming van eene commissie van on.
derzo.ek , o.
Commodat, m. Vrijwillige leaning (van

COMM
iets ten gebruike met bepaling , dat het
na verloop van eemigen lijd wederga.
geren zvorde) , vr.
Comrnodataire , m. Leener of Gebruiker
(à titre de commodat), m.
Commode, adj. Gemakkelijk, Geschikt,

Bruikbaar. * — , Toegevend, Inschik
ook : .4l te toegevend ; Un ma.-kelij;
ri —, Een al te toegevend man, (welke het ongeregelde gedrag zijner vrouw
door de vingers ziet,) a.; Une nière
—, Eens moeder, welke aan hare dochter te veel vrijheid gerft, vr. *—,
f. Lat. afel , vr.
Commodément, adv. Gemakkelijk.
Commodité, f. Gemak, o., Gemakkelijk
, vr. * —, Geschikte gelegenheid -heid ,
vr. ; Partir par —, Met gelegenheid
gaan. * —, Gelegene tijd, m . ; Prendre
sa -- pour faire one chose , Iets op zijn
gemak doen. *—, pl. Coinmodités, Ge
ook : Geheim ge.-maken,o.rv;
mak, Huisje, Sekreet , o.
Commotion , f. Schok , m. , Beroering,
Hevige beweging, vr.; fig. Schok, m.;
Ontroering, vr.
Commuable , add. I7eranderbaar.
Commuer, v. a. van st(fen, enz., Veranderen.
Commun , ne , adj. Gemeen , ingemeen.;
vats hier: Sens—, Gezond verstand, o.
* —, iet de spraakk., Gemeenslachtig ;
Nom —, Gemeenslachtig zelfstandig
naamwoordig , o. ; Nom du genre —
Gemeenslachtig woord, o. ; Syllabe corn.
inane , Lettergreep , die nu eens kort,
dan weder lang is , vr. *—, in de redek.,
als : Lieux communs , dlgemeene gron.
den , m. meere. ; ook : (in de letterk.,)
Gemeene plaatsen, vr. meerv. * —, bij
regtsgel.. als : Acre — en biens aver
q. q , Goederen met iemand in gemeenschap bezitten; Ces deux époux sont
communs en biens, Deze twee echtges
nooten leven ( of: zijn getrouwd) in
gemeenschap van goederen ; van hier :
Faire bourse commune, Gezamenlijk tot
iets bijdragen. *—, Gemeen, Gewoon,
Algemeen. * —, Gemeen , Algemeen,
Overvloedig , In ruime mate. * —,
Gemeen , Niet uitgelezen of uitstekend. * —, m. Het gewone of algemeene, o. ; van hier : Le — des bommes,
etc., De meeste menschen , enz., De
groote hoop, De menschen over het algemeen; Un homme du —, Een gewoon
mensch , Een alledaagsch mensch, M. *—,
Gemeenschap , vr.; Vivre en —, In ge.
meenschap leven , (d. i. voor gemeen.
' schappelijke kosten); Cet homme west

COMM
sur Ie ~, Die man leeft op den hoop
mede, (d. I. betaalt zijn aandeel niet
tot de algemeene uitgaven.) . *-, Huis
Bedienden , Dienstboden,-bedin,
m. meer'v.; ook: Woning der dienst boden , vr.

Communal, le, adj. Van eene gemeente;
Biens eommunaux , Gemeentegoederen,

o. meerv.

Communaliste, m. Gemeentelid , o.
Communaute , f. Vereeniging , vr. -> Ge
Gezelschap, o. *-, Ge -notschap,
vr. ; -- de biens entre-menschap,
conjoints , — conjugale , Gemeenschap
goederen tusschen echtgenoovan
ten , vr.
Communaux , m. pl. Gemeene weide, Ge.
meente , Meente , vr.
Commune, f. Burgerij, Gemeente , vr.
* -, pl. Communes , Gemeens weides;,
vr. meerv. ; in Engel. , als : Les corn.
munes , La chambre des commu:Des , liet
lager huis , Het huis der gemeenten.
Communément, adv. Gemeenlijk, Gewoon
- parlant , Over het algemeen-lijk;
gesproken.
Communiant, m. dvondmaalganger, m.
Ccom muniante, f. 4vondmaalgangster, vr.
Communibus locis, adv. Door elkander
genomen.

Communicabilité , f. , w. gebr. , Mededeel.
zaamheid , vr. * — , Mededeelbaar
vr.
-heid,
Communicab!e, adj. Mededeelbaar. * - ,

Vereenigbaar.

Commtnicans , m. pl. zekere dweepert ,

welke eene gemeenschap van vrouwen
en kinderen hadden ingevoerd.
Communicant, te, adj. Pereenigend, Ver
-binde.
Communicatif, ive , adj. Spraakzaam , Mededeelzaam.

Communication, f. Mededeeling , vr. *-,
Omgang , m. , . Kennis , Vertrouwelijk
Gemeenzaamheid , Mededeeling,-heid,
yr. * -, Vereeniging, Zamenvoeging,
vr. ; Porte de -, Communicatiedeur, I
yr. * — , in den vestingb. , Comm uni
catie , vr. * -, bij regtsgel. , Mede•
deeling, vr.
Communicativenient, adv. ongebr., Tij me-

dedeeling.
Cocnrunièr, V. n. Ten avondmaal gaan;
ook : Communiëren. * --, v. a. liet
avondmaal uitdeelen aan.
Communion, f. Gemeenschap (der kerk),
vr. * -, 4vondmaal, Nachtmaal , o.,
Communie, vr.
Communiquant , zie Communicant.

Communiquer, V. a. Mededeelen. •- (se) ,,
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V. pr. Zich mededeelen, Gemeenzaam
zijn , Zich aan iemand openbaren ;

ook: Zich mededeelen , Tot iets anders
overgaan ; ook : Gemeenschap hebben,
barbonden zijn. * --, V. n. (avec) , Ge
hebben, In betrekking staan;-menschap
ook: Omgang hebben, Omgaan. * --,
Gemeenschap hebben, Verbonden zijn;
Cette chambre communique an salon ,
Deze kamer heeft gemeenschap met de
zaal ; - avec q.. q. de q. cb. , Met ie
-mandover
iets spreker.
Communition, zie Comminution.
Commutatif, ive', adj. als : Justice commu.
tative , Regtspleging ten aanzien van
handel en wandel , inzonderheid van
ruiling , opdat niemand te kort ge.
schiede , vr.
Commutation, f. bij regtsgel., als : - de
peine , Verandering van straf (in eens
andere), vr. * — , in de sterrek. , als:
Angle de -, Commutatiehoek, m. *-,
in de spraakk. , Letterverwisseling , vr.
Conoclade, f geslacht van planten.
Compacité, f. , Dlgthetd , vr.
Compact , m. Verdrag , o. , Overeen.
komst, vr.
Compacte, adj. in de natuurti. , Digt.
Compagne , f. Gezellin, Speelgenoot, vr.;
fig. Med .^ezelli n , vr. * - , Deelgenoot , Echtgenoot, Medgezellin, Vrouw,
Gade, vr. , * -, van tortelduiven , Gaaike , g. ' ijfj 0 , a.

Compagnie , f. Gezelschap ; o. ; Tenir on
Faire - à q. q. Iemand gezelschap houden ; En -, In gezelschap; Aller de -,>
In gezelschap of Zamen gaan ; Fausser
--, zie Fausser ; Cet homme eet 'bonne

en mauvaise -, de bonne on de mauvaise
- , Deze man is goed of slecht i's
gezelschap ; Cet homme est -- dans nótre maison, Deze man verkeert aan on:

huis , doch niet op Benen gemeenzamer
voet ; van hier : Ce jeune homme se
croit -, Deze jonge mensch Veroorlooft
zich te veel gemeenzaamheid. *-, in
den koophand., Maatschappij, Compagvr.; van hier ;^; .:_
- nie, Compagnieschap ,
in de'rekenk. , Règle de -, Gezelschaps.
rekening, vr. * - , Genootschap, t.,
Maatschappij, yr. * -, in de kriigsd.,
Compagnie, vr. * - , van hier bij jagers . Bêtes de --, Zwijnen tot het tweehier:
de of derde jaar, o. meer ; van
, die den gre..
fig. Bête de -, Iemand
ten hoop volgt, met den stroom mede•,
zwemt.
Compagnon, m. Makker, Meelgezel ,Deel•
m.;
genoot , Genoot, Kameraad, Maat,

d e voyag e , Reisgenoot, Reisgezel,

ia
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Reismakker , m.; - dsècctle, School.
makker , Medescholier , Schonikame.
raad, m.; -- de fortune, Lotgenoot,
m.; Etre bon -, Gaarne rnededoen;
Traiter q q. de pair à -, Iemand als
zijns gelijke behandelen. *-, bij am.
bachtslied., Gezel, Werkgast, Knecht a
1 m.; - tailleur, Kleermakersknecht.
Compagnonage , m. Leertijd der gezet.
len, we
Com.pair, adj. m. , als: Tons compairs,

Verzellende toonen , m. meerv.
Compan, m. zekere Indische munt,
Comparable, adj. Vergelijkbaar, Verge.
lijkelijk, Te vergelijken. AANiI. In
Benen bevestigenden zin : - à, in Benen
ontkennenden zin : - avec.
C omparaison , f. Vergelijking, vr.; Sans
-, Zonder vergelijking; ook: (ter verzach:ing ,) Zonder eene vergelijking te
willen maken; Par -, .Bij (wijze van)
vergelijking ; En - de, In vergelijking met; Trève de -!, Point de -!
Gij moet u niet met mij gelijk stellen!
*-, in de lecterk., Vergelijking, vr.
-Comparaltre , v. n. Verschijnen ; - en jus tice , Voor her geregt verschijnen; devant un notaire , Voor eenen notaris
verschijnen.
Comparant, m. Comparant, m.
Comparante ,' f. Comparante , 'Jr.
Conaparatif, ive , adj. Vergelijkend , Comparatief. *-, mergeleken. °-, m.

Vergrootende trap , Comparatives , m.
Comparativement, adv. Bij (wijze van)
vergelijking.

Comparer, v. a. Vergelijken (met, á ou
avec). * --, Gelijk stellen (met, à).
* -►-, in de wisk , als : - des équations,
Trersclreidere equatiën tot eene brengen.
C omparoir , V. n. onkel in de onbep. w.,
Verschijnen.

Comparse, f. Verschijning eener bende
speerridders in een steekspel, vr. *--,
opn tiet tooneel , Comparses, pl. Stomme
personen , -m. meerv.
Compartiment, m. Regelmatige verdeeli.Fg
of schikking van verscheidene figuren
naast elkander , vr. ; van hier : Compartimens de marqueterie, Sierlijk ver.
deelde vakjes van ingelegd werk , o.
meerv. ; Parterre à - , Een in vakken
y-á -deeld bloemperk , o.
Compartir, V. a. ongebr. , Regelmatig ver.
1

doelen.
Comparriteur , m. Regter , die van een an.
dergevoelesa is, dan de rapporteur, m.
Comparuit, m. Geregtelijk bewijs , dat
nlen verschenen is, o.

Comparution, f. Verschijning voor het gem
regt , vr.
Compas, m. Passer, m. ; fig. Avoir le —
dans l'oeil, Bene juiste oogmaat hebben ; Faire toures choses par règle et par
-, Mlles met groote naauwkeurigheid
doen. *-, van eenen schoenmaner,
Maat , vr. * -, Compas , o.
Compassé , é,e , adj. Uiterst naauwkeurig ,
Gekunsteld, Gemaakt.
Compassement, m. fig. \ 1lfpassing, .4fma.
ting, Regelmatige schikking , vr.
Compasser, m. bij kaartenmak. , .Elfpas.
sing, vr.
Compasser, V. a. dfineten , 4fpassen ; fig.
— les mots, De woorden op de goud.
schaal leggen. *.-, Regelen , Elfpas.
sen, Met de uiterste naauw_.keurighejd

inrigten.
Compassion, f. Medelijdeg„ Blededoogen ,
o., Deernis, vr. ; Fad=e —, lJ'Jedelijden inboezemen; Avoir - de • q. q., Medelijden met iemand hebben. 1
Compass.ure , f. kveroud. , 4fineti ng , vr.
Compaternité, f. Geestelijke verwantschap,

Gevaderschap , o.
Compatibilité , f. Overeenstemming, Ge
, vr.
-lijkvormghed
Compatible, adj. Bestaanbaar (met el/cnnder , enz. , avec ,) Vereenigbaar.
Compatir, V. n. (à), Medelijden hebben
(met). * -, Toegevend zijn , Met toe-,
gevendheid dragen, Geduld hebben.
Compatissaut, te , adj. Medelijdend , Me.

dedoogend.
Compatriote, m. et f. Landgenoot, m. en
vr. , Landsman s m.
Compèdes, in. pl. Vogels met zwemvoeten, m. meerti•.
§ Compendium , m. Kort begrip , o.
Compensateur, m. w. gebr. , Vergoede r , m.
Compensation , f. Vergoeding, Vergelding,
Schadeloosstelling, Vereffening, vr. *-,
Vereffening van schulden, vr. * -, aan
zeeuurwerken , Compensatie, vr.; Pen
dole de -, Compensatieuurwerk, o.
Compestsatrice, f. w. gebr. , Vergoedster, vr.
Compenser,, V. a. Vere (enen. °- (se) ,
V. pr. Tegen elkander opwegen.

Co mpèrage , m. Jevaderschap . o.
Compère , m. Degene, die een kind ten
doop gehouden heeft, ten aanzien van
,

den

vader of de moeder des kinds , als

zei de men : Medevader , Gevader , m. ;
fig. fam, C'est un -, Het is een slimme

vos; C'est nu bon -, Liet is een vrolijke
snaak; Tout se fait par - et par corn.
noire, zie Commère.

Comperne, adj. van een standbeeld , Mes
ongescheiden 3'octtn.
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Compétemment , adv. w. geur., Genoegzaam.
Compétence , f. Bevoegdheid , Competentie , vr. ; fig. Cela n'est pas "de ma —,
Dat

is buiten mijn vak , . Ik ' `ben niet

bévoegd , om daarover te oordeelen.
Compétent , te , adj. Behoorlijk ; Portion
compétente, Behoorlijk of Bescheiden
deel, o. * —, Bevoegd , Competent ; van
hier in het gewone leven, als : I1 est

(ou : nest pas) juge — de cette chose,
Hij is een (of: geen) bevoegd regter
in die zaak. * —, l7ereischt, Gevorderd.
Compéter, V. n. enkel in de onbep. wijs,
bij regtsgel. , Competeren , Toekomen.
Compéciteur, m. Mededinger, m.
Compilateur, m. Uitschrijver , Verzame•
laar, m.
Compilation , f. Werk uit verscheidene
werken bijeen verzameld, o., Compilatie , vr.
Compiler, V. a. Uit verschillende werken

bijeen zamelen, Compileren.
Cornpitales , f. pl. Feesten ter eere der
huisgoden, o. meers.
Compitalices , adj. m. p1. , als : Jeux —,
Spelen bij de feesten ter eere der huis
meert.
-goden,.
Complaignant, te, adj. danklagend, Klas
De
klas
complaignante,
partje
Bend; La
gende partij , vr. * —, m. Klager ,
Aanklager, in.
Complaignante , f. Klaagster , ,flanklaag.
ster , vr.
Complainte, f. Klagt , 4anklagt , vr.
pl. Complaiutes, Klagten, vr.
vr.
meere.
Corr,plaire, V. n. Zich schikken naar (à),
Den zin doen., Gedienstig zijn. *
(se) , v. pr. (dans) Net zich zel i-en of
zijn eigen werk , ene. ingenomen zijn;
I1 se eomplait clans ses ouvrages, 1Jij is
ingenomen met zijn werk.

*_,

-

Complaisamment,adv. Inschi kkelijk,Dienstvaardig.
Complaisance, f. Inschikkelijkheid, Dienst
vr., Beleefdheid. * —,-vardig'ne,
Welgevallen, o.
Complaisant, te, adj. Ins laikkelijk, Dienst
-Beleefd. m. Oogendien--vardig,
der , m.
Complaisante, f. Oogendienster , vr.
Complant, m. Plantsoen van j&nge wijn'
stokken, o.
Compla:.ter, V. veroud. , Met wijnstokboomen beplanten.
ken
Complanterie , f. veroud. , Regt , dat men
van de geplante wijnstokken aan den
greed/ester moest betalen , o.

or

a."
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Complantier, m. verotid. , Degene , die het
regt had, om cp de gronden van Benen
andere, zwijngaarden te planten.
Complément, m. 2anvulling , vr. , Het.
gene dient, om iets vol te maken, o. ;
Le -- d'une somme, Iletgene dient om
eene som vol te maken. * -, in de
meetk., sterrek., ens. Complement, (d. i.
het aantal graden , welke een scherpe
hoek minder, of een stompe hoek meer,
dan een regte heeft), o. * —, in de,

spraakti., Bepaling , vr.
Complémentaire , adj. danvullend a Dat tot
aanvulling dient.
Complet, te, adj. Volledig, Voltallig,
Voltooid, Volmaakt, Geheel,,Compleet.
* —, m. Voltalligheid , vr. ; Etre an —,
Voltallig zijn.
Complètement, adv. Volmaakt, Geheel,
Geheel en al.
Complétement, m. Voltallig maken, o.,
4anvulien , o.

Compléter, v. a. Voltallig maken

,

dan.

vullen.

Cotnplérif, ive, adj, in de spraakk., Vol.
tooijend , Bepalend.
Complexe ", adj. Zamengesteld.
Complexion , f. Gestel , o. , Gesteldheid
des ligchaams , vr. s—, flard , ss.,
Natuur, vr.
Complexiorné , ée, adj. Van een zeker ge.
stel; - Bien — , Een goed gestel heb.
bende.
Complication , f. Zamenloop , as. , Vereeniging, vr.
Complice , adj. Medepligtig , Medeschuldig (aan, de). *—, m. et . Mede -

pligtige, m._en

vr.

Complicicé, f. Medepligtigheid, yr.
Complies , f pl. in de R. K. kerk. , Laattoe gedeelte van de dienst des daps, o. ,
Completen , vr. meere.; Chanter —, De
completen zingen.
z
Compliment, m. Pligtpleging, vr., Compliment, o.; Faire — à q. q. sur q. ch.,
Ierland met iets geluk wenschen; -- de
félicitation, Gelukwensching , vr.; — de
condoléance, Compliment van rouwbeklag, o.; Je vous en Pais moo -, Ik
wensch er u geluk mede ; Faire a q. q.
nu mauvais — , un facheux -- , Iemand
een slecht compliment maken. * -- s

Pligtplegi ng , Ceremonie , vr. , Compli ment , o. ; Trève de complimens 1
,Koud op onet pligrplegingen!, Sans —,
Zonder complimenten , Ronduit, Zon
fan. U il -- biera troussé,-dervlij;
Een kitsch compliment; R.engainer son
--, Zijn compliment terug nemen.
Complimeutaire , M. W. geá_r., Lid esner
18*
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compagnieschap, op welks naam de han•

pour Ies places , Een opstel maken om

del gedreven wordt, o.

de plaats. * —, Een verdrag aangaan;
—avec ses créanciers, Met zijne schuld.
eischers accorderen ; — ensemble, Een

Complimen.ter, V. a. Geluk iwenschen (met,

sur).. *—, V. 11.. Complimenten maken.
Com,plimenteur, m. Comp li c entenmaker, m.
Cempliinenteuse , f. Complimentenmaak
-

aster ,,. vr.

Compliqué , ée , adj. Ingewikkeld , Ver.
ward.

Compliquer, V. a. Inwikkelen; fig. Ver.
warren.
Complot, m. Booze -en heimelijke aan -

slag, m. , Complot , o.
Comploter, v. a. Ee.nen aanslag smeden
tegen , ,samenspannen tegen , Zamen
, overleggen; — la ruine de q. q.., Za.
etenspannen , om iemand ongelukkig te
,naken; — la mort de q. q., Eenen aan.
-slag tegen iemands le^'en smeden. *--,
V. U. Eenen aanslag smeden, Zamen spannen ; - de tuer q. q., Eenen aan.
slag tegen ï emands leven smeden.
Compunction, f. 1Proegi sag , vr., Berouw,
o. * --, Droefenis, Smart, vr.

Componende, f. Schikking met het hof te
Rose, omtrent de betaling van zekere
regten, die niet bepaald waren, vr.
* — ,Kantoor, waar die regten betaald
werden ,, o.
Com portement , m. veroud. , Gedrag, o.,
Han'e'l en wandel, m.
Coniporrer, v. a. Dulden, Toelaten, Ge.
doogen, Verdragen, Lijden; Sa fortu.
ne ne comporte pas une Si grande dépense, Zijn vermogen lijdt zulke groote
uitgaven niet. * -- (on) , V. pr. Zich
gedragen, Zich kwij ten. *--, bij regtsgel.,
als : Vendre une maison airsi qti'eile se
contient et se comporte , Een huis ver.
koopen, zoo als hot is. * , v. n . .Dul-

,

—

den, Toelaten, Gedoogen.

Composé, ée , adj. Zamengesteld; Un mot
—, Een zamengesteld oord; fig. Ern.
Stip, Deftig, Statig. * _, in. Zamen -

stel , o. , Iletgene zamengesteld is.
Composées, f. p1. familie van planten.
'Comp9ser, V. a. Zamenstellen, Uitusaken.
* —, Zamenstellen , Opstellen, Ver
— un ouvrsge, Een werk-vardigen;
vervaardigen, schrijven . '* —, in de
toonk. , Componeren. * — , bij boekdrukk. , Zetten. * —, als : — sa mine ,
son geste , sa contenance, soit visage, ses
actions , etc. , Zijn gezigt, ene.., Zijne
daden naar de omstandigheden zetten
of inrigt. n; hiervoor ook: Se—, Zich
naar de omstandigheden rigten of schikken ; Se — selon le temps , Zich naar
.den tijd schikken. *—, v. n. Schrij.
jen, Stellen , .Een opstel maken.; —

verdrag zamen aangaan , Zamen accorderen , De zaken vereffenen of bijleg.
gen , In der minne schikken ; fig. —
avec sa conscience, Eerre zaak met zijn
geweten uitmaken ; I1 ne faut pas —
avec les principes, Men moet aan de
beginselen niet te kort doen.

Composite , adj. in de bouwk. , Zatmengesteld; Ordre —, on : *— m. Zame-ngestelde orde , vr.
Compositeur , ras. bij boekdrukk. , Zetter,
m. ' —, in de toonk, < Componist, m.
* — bij regtsgel. , als : Aimable — ,
Scheidsman , Scheidrezter. , (die eens
zaak in der minne bijlegt,) m.
Composition , f. Zamenstelling , Vervaardiging , vr., Zaseenstelien , Vervaar digen, Componeren, Letterzetten, Zet ten, o. Apprendre la --, Leeren cor„po.

neren. *—, Zavmenstel, Opstel, Voort.
brengsel, o. (inzond. van venen schil.
der), Schikking en zarnenstelling van
een stuk , vr. , Stuk, o. , Schilderij
"Compositie, vr..; Faire une —, Een op•,
stel maken. * --, Mengsel, o., .Com.
positie, vr. *—, Vergoeding, Voldoeving , Boete , vr. * —, Verdrag , o.,
Schikking, Verefening, vr. , ,lccoerd,
o.; van hier: Etre de bonne — , de faciIe —, Inschikkelijk zijn ; Faire bonne —
d'une warchandise , Eerie waar voor Be nen matigen prijs geven. * —, in het
krijgsw. , zie Capitulation.
Compost.,, zie Comput.
Composteur, m. Zethaak, Haak, m. *—,
bij lettergiet., Haak, TPinkelhaak, m.
* —, in de zijdew. , Stokje, waarmede
de gangen der kettingdraden om den
haspel worden geslagen, o.
Compote, f. Met suiker ingemaakt ooft,
o. , Compote, vr. *—, als: - de pigeonneaux, Pigeonneaux en —, Gestoofde
jonge duiven, vr. meere.; van hier:
La viande est en —, Het vleesch is te
gaar ; fig. fam. Avoir les yeux en — , à
la — , Blonde oogen hebben , De oogen
°blond en blaauw hebben.
Compotier , us. glas_, gene em ingelegde
vruchten op 'tafel te zetten, Compose, vr.
Compréhensible ,, adj. Begrijpelijk , Be.
vattelijk, Verstaanbaar.
Compréhension , f. Bevatting , vr., Begrip , Bevattingsvermogen , 0. * —,
in de redeneerk. , Omvang , ns.
Comprendre, V. a. irr. Bevatten , Inhouden , Begrijpen , Vervatten. * - , In
-
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.iets voegen, Onder iets begrijpen, On.
der iets rekenen. * —, Begrijpen, Be-vatten , Patten , Verstaan ; Je n'y com•
prends riep, Ik begrijp er niets van ;
Y compris , Hieronder begrepen ; Non
empris , Niet daaronder begrepen,
Niet medegerekend.
Compresse , f. Popje , Vouwdoekje , o..,
Compres (op eens wond), vr.
Cornpresseur , m. , als : -- de_ la prostate,
zie Muscle prostatique.
Compressibilité, f. Eigenschap der ligcha-

rekenschap moet geven , Comptabel.
* —, Dienende , , ern. rekenschap.. te ge.
ven., Verantwoordend, Comptabel. *,.
m. Comptabel ambtenaar, m.
Comptant,. adj. m. Gereed , Contant ; Artgent• --, Gereed geld , o.; Deniers comptans , Gereede penningen ; Je n'ai point
d'argent... —, Ik heb geene contanten ;
Payer argent —,. In:.g eree:d geld betalen. * —, adv. , als : payer —,,. In gereed
geld betalen; Vendre . , Poor gereedd

men, dat zij zamengedrukt of in eene
engere ruimte begrepen kunnen wor•
den, (Zamendrukbaarheid.?,) vr.
Compressible, adj. Dat zarnengedrukt kan
tinorden , (Zatnendrukbaar 2)

Compte, m. Getal , o. ,• J'ai trouvé le- —
de mon linge , Ik hete het juiste getal
(stukken) van mijn linnen. gevonden ;
Donner à q. q. q. ch. en — ,.Iemand iets
voortellen. * _, Rekening (í/. i: staat
van hetgene men schuldig is of te vorderen heeft) , vr. ; van hier : Donner à
un domestique son —, Eenen. knecht
zijn geld.. geven , (d. i. hem betalen en
laten vertrekken). * —, bij koopl., enz.,
Rekening , vr.;. Revolt on —, Een é
rekening herzien; -- de profits et de
pe:rtes, Rekening yam winst en ver lies, vr.; -- de bilan, Balansrekeni ng , Balans , vr. ; Livres de comptes ,,.
Boe ken , o. meert'. ; Ouvrir un — , Eett'ia
rekening beginnen; Clorre nu—, Leve
rekening sluiten; Vérifier un ,-, Eens
rekening onderzoeken; Couches mie
somme sur un —, Eerie som op rekening
stellen ; Passer en —, Op rekening stellen; Rendre —, Rekening doen; Bor.
dereau de —, Uittreksel uit eens reke .
ving, o.; Solde de —, Saldo, o.
Staat van ontvangst en uitgaaf,: m.,
Rekening, vr.; — de clerc à maitre,
zie Clerc; •van hier: Rendre'— de q. ch ,
Rekenschap van iets geven ; spr. w.
Les bons comptes font les meilleurs
amis", Korte afrekening maakt lange
vriendschap. * —, Winst, Rekening,
vr.; Trouver son — It un m arché , Bij
eenen koop zijne rekening vinden ;.
Avoir q. ch. à bon —, Iets goedkoop
hebben ; van hier : Si vous dépe.nsezn
au-del( de mes ordres, ce sera sur vo
Indien gij boven mijne orders-tre,
verteert, zal het voor uwe eigene rekening zijn; Mettre un ouvrage star
Ie — de q. q., Het gerucht. versprei
, dat een werk van iemand is -den ,
Een werk aan iemand toeschrijven;
ilettre unie aventure sur le — de q. q.,
Verspreiden , dat eene gebeurtenis ie
wedervaren is ; Parler sur Ie ---mand
de q, q. , Goed. of Kwaad van iemand

Compressif, ive , adj. in de geneesk. , Zamendru(kend , Comprimerend.
Compression, f. Zamends ukking, Zamenpersing , vr. * -- , in de geneesk.,. ze.
kere ongesteldheid , Dru eking , vr.
* —, Comprimering, Compressie , vr.
Comprimé, ée , adj. in de plant(. , Zamen.
gedrukt , (d. i. waarvan de breedte
der zijden de dikte der zijden over.
treft).
Comprimer, V. a. Zamendrukken., Zamen persen , Comprimeren ; fig_ Weérhouden,
Tegenhouden , Onderdrukken.
Compromettre , i,. n. irr. Het zamen eens
worden , om de beslissing eener zaak
aan seheidregters over te laten. *—,
V. a, Iemand aan ongelegenheden of ver.
drietelijkheden blootstellen , In verlegenhe-id brengen • ook : lets in gevaar
brengen. *— (se), v. pr. Zich comprom i tteren, Zijne eer, aanzien, 'geeden naam, enz. in de waagschaal stellen ; Se — avec q. q. , Zich met eenen
mindere in eenen onbetamelijken twist
. inlaten.
Compromis, m. I7erbindtenis, ant de beslissing eener zaak aan scheidslieden
over te laten , vr. * --, als : IVIertre
en —, zie Compromettre , v. a.
Compromissaire, m. w. ;ebr., zie Arbitre.
Comprotecteur , m. w. gebr. , Medebescher.
mer, m.
Comptabilité , f. Verantwoordelijkheid,
yr. * --, Verantwoording , Wijze van
verantwoorden, Ct:rnptabiliteit , vr.
C omptable , adj. Verpligt om rekening of

rekenschap te doen, Verantwoordelijk;
Un employé. —, Een ambtenaar, die re.
kenschap moet doen ; fig . Verantwoor.
lelijk ; Nous sommes comptab:es à la
patrie de nos talens, Wij zijn aan het
vaderland rekenschap van onze talen.
ten verschuldigd. * —, Waaraan men

27 I

-

.

geld verkoopen.

,

,

;

,

:

-

,

-

,

spreken , ' ,Ten aanzien van iemand
spreken -; Etre alarnié sur le— de q. q. ,
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Om iemands wïl ongerust zijn; A bon
—, fam. Zonder schroom , Zonder zich
om iets te bekreunen; A v}otre - -, Volgens wive rekenie& ; ook : Volgens uwe
wijze van zien; Au bont du —, Bij
slot van rekening, Ten slotte; ook:
.In allen geval/t; A —, In mindering,
Op afrekening, Op rekening; van
hier: A-compte, m. zie A- compte;
Cour des comptes, Rekenkanser, vr.
*—, bij het tellen , IVorp , m.

Concave, adj. Hol.
Concavité, f. ólte , yr.
Concavó-concave , adj. lol (aan beide
zijden).
Concavo- convexe, adj. Hol aan de eens
en bol aan de andere zijde.
Concéder, v. a. Toestaan, Verleenen.
Concedon , m. Tweede kamer der Bourdigues , vr.
Concentration , f. Tlereenigi ng (in een
nïiddelpunt) , vr. * —, in de scheik.,
Concentratie, vr ; fig. Vereeniging, vr.
Concentrer, V. a. In een middelpunt ver
in de scheik., Tot eenen-enig.*,
geringeren omvang brengen, Concen•
treren ; fig. Pereenigen. *— (se) , v. pr.
Zich vereenigen ; fig. Se - en soi-même,
In diepe gedachten verzonken zijn; van
hier : Acre concentré (en soi•même),
4chterhoudend zijn, Zijne gewaarwordingen in zijn' eigenen boezem op.
sluiten.
Concentrique, adj. Evenmiddelpuntig.
Coneeptacle , m. zekere vrucht. * — , zie
Cupule.
Conception , f. Bevruchting , Ontvange.
,,is, vr. *—, Begrip, o., Bevatting,
vr. * -, Gedachte , vr. , Inval, m.,
Begrip , e.
Conceptionnaíre, m. et f. Degene , welke
aan de onbevlekte ontvangenis van
Maria gelooft.
Conceptif, ive , adj. Waardoor men bevat; Faculté conceptive, Bevattings.
vermogen , Begrip , o.
Concernan t , prép. ,dangaande , Betreffen.
de, Nopens.
Concerner, v. a. dangaan , Betreffen.
Concert, m. Concert, o.; fig. Un — de
louanges, Eenstemmige loftuitingen,
vr. nneerv. * -- , bij dicht. , als : Le -des oiseaux , Het gekweel der vogelen;
fig. Overeenstemming , Verstandhou.
ding , vr. ; van hier : De —, àdv. Een.

Compté, ée , adj. als : Marcher à pas comptos , Langzaam gaan ; fam. Tout —,
tout rabattu , Na rijp beraad.
Compte-pas, an. Wegmeter, m. , zie
Odometre.
Compter , V. a. Tellen ; — par on sur les
doigts , Op de vingers tellen. ` —,
Rekenen; --- une chose à q. q., Iemand
rekenschap van iets doen. *—, Reke.
nen, richten , Schatten, Waarderen,
Houden, (voor , pour) ; -- pour lien ,
Niets achten; — pour mort, Voor dood
houden. * — , V. n. Rekenen, 4freke.
hing houden; van hier: — sur, Rekenen op, Staat maken op, Zich verlaten op.
Compteur, m. zeker secondeuurwerk.
Comptoir, m. Toonbank, vr.Kan$oor, o. , Factorij, vr.
Comptonie , f. zeker boompje.
Compulser, V. a. bij regtsgel., Zich (eenti
akte) geregtelijk doen vertoonen.
Compulsoire, m. Bevel tot vertoon van
eene akte , o.
Comput , m. Berekening van hetgene tot
den almanak behoort, vr.
Computation , f. Tijdrekening ten aan
almanak , r.
-zien.vad
Computiste , m. Rekenaar van den alma.
nak, m.
Comtal , le, adj. ongebr. , Grafelijk.
Comtat, m. enkel in: -- Venaissin, Graaf.
schap Venaissin, o.
Comte , m. Graaf, m.
Comtesse, f. Gravin, vr.
Comté , m. Graafschap , vr.
Conami, m. een boompje.
Conana , m. naam van twee boomen.
Conan.i, m. een boompje, zie Baillere.
Conanthère , f. geslacht van planten.
Conarion , Conarium ,, m., zie Clande - pinéale.
Conassière , f. Ong , waarmede het anker
aan den achtersteven gehecht is , o.
Concanauthli, in. soort van Mexicaan.
sche eend.
Concasser, V. a. Stampen; - du poivre,
Peper stampe's.

Cuncatinatioti , f. !Aaneenschakeling , yr.

parig , Eenstemmig.
Concertant , te , adj. , als : Parties eoncertentes, zie Parties recitantes. *— m.
- Degene , welke op een concert speelt

S

zingt.

Concerté , ée, adj. Overlegd, Beraamd.
* —, Voorbereid (ten aanzien van hoi
ding , gebaren , enz.)
Concerter, v. a. Beramen, Overleggen,
Ontwerpen, Smeden. * — ( se) , v. pr.
De zaak (met iemand, avee q. q.) overleggen ; ook : Overlegd worden.
§ Concerto , us. Concert , o.
Concession, f. Vergunning, vr., Voor.

. gessaan stuk -land in
regt , o. *--, df
cent colonie , (onder voorwaarde, dat
-

CoNG
hetzelve ontgonnen lvorde ,) o. *-, irr
de redek. , Toelating of4annemibg van
een punt, yr.
Concessionnaire, m. et f. Degene , die eene

vergunning verkregen heeft.
§ Concerti, m. p1. I%raaije gedachten,

vr. meet-y.
Concevable, adj. Begrijpelijk.
Conceveibe , m. eene boom.
Concevoir , V. a. van vrouwen , Ontvangen, Zwanger of Bevrucht worden,
(van dieren ,) Bevrucht worden ; fig..
Opvatten, Krijgen; - de la haine, Haat
opvatten. *-, Begrijpen, Bevatten,

Vatten, *-, IVerzinnen., Uitdenken,
f7inden, Uitvinden, Ontwerpen. *-,

Uitdrukken; Cet article est mal concu ,
Dit punt is slecht uitgedrukt.
Conche , f. Tweede verlaatbak in zoutwerken , on.
Conchi , m. soort van kaneel.
Conchiféres, m. pl. geslacht van zekere
dieren, welke men vroeger IYIollusques
acéphales noemde.
Conchile, adj., als: Ligne-, on: *-, f.

Slakkenlijn , vr.
Conchoïde, f. zie Concbile.
Conchoidal , le, adj. zie Conchile.
Concholépas, m. zekere schelp.
Conchyle , m. Purpersla-kN, vr.
Conchylifére , m. Schelplier , o.
Conchyliologie , f. Schelpkunde , vr.
Concbyliologiste, m. Schelpkenner, m.
Concierge, m. et f. Slotvoogd,- m. , Slot.
voogdes , M. * -, Buisbewaarder, m.,
,sluisbewaarster, vr. * -, Gevangen
Cipier, m. , Gevangenbe--beward,
waarster , vr.
Conciergerie , f. Slotvoogdijschap , o.
* _, Ambt van huisbewaarder of huis
Gevangenis, vr.-bewarst,o.*
*-, Cipierswoning, v r.
Kerkelijke
vergadering
, vr.,
Concile, m.
Concilie, o. * -, Besluit van een cone i l i e , o.
Conciliable, adj. Overeen te brengen ,
yereenigbaar, Bestaanbaar met elkander.
Conciliabule, m. Vergadering van scheurmakers, vr.; fig. Geheime of herdachte
1

bijeenkomst, vr.
Conciliaire , adj. w. gebr., han een concilie.
Conciliairem ent , adv. w. gebr. , In eens
kerkvergadering.
Couciliant, te , adj. 'l7ereenigend , Verzoevend.
Conciliateur, m. Middelaar, Bemi ddelaar, Verzoener, m.
Conciliation, f. Vereeniging, Verzoening,
vr. *- , Overeenbrenging , vr.
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Conciliatrice, f M-iddelaarster , Bemiddefaarster, Verzoenster , vr.
Concilier , V. a. Vereenigen , Verzoenen .
Overeen brengen, Doen overeen stemmen. * - , Verschaffen , Versverven.
*- (se), v. pr., als : Se - avec,, Met
iets zamenstemmen ; Se - q. ch. , Iets
verwinnen of winnen.
Concis , se , adj. Beknopt.
Concision,, f. Beknoptheid.., vr.
Concitoyen , m. Medeburger , a
Concitoyenne , f. Medeburgeres, yr.
Conclamation, f. bij de
, - Teeken wan -

Rom.

de soldaten om op te breken,. o. , *-,
Roepen van eenen doode bij zijnen
naam , onder hers steken der trompetten , om, ware het mogelijk, hem im
het leven terug te roepen, o.
,

Conclave , m. Vergadering van kardinalen, om Benen paus te benoemen , vr.,.
Conclave, o. * - , Vergaderplaats tot
dat einde, vr. *- Conclave, o. *--,
Benoeming van Benen paus door het
conclave , vr.
Conciaviste , M. Bediende an Benen kar •
,

dinaal in het conclave', m.
Concluant, te , adj. Onwedersprekelijk,.
Onweérsprekelijk.

Conclure , V. a. irr. Sluiten , Besluiten
hasestellen. * -, Besluiten, dfleiden.
*-, V. no Besluiten, Ter een besluit;
komen, Uitspraak doen ; -- a la mort,
De doodstraf toekennen.
Conclusive , adj. f., als r Conjonction -,
Besluitend voegwoord, o.
Conclusion, f. Voltrekking, vr., Besluit ,
o., Sluiting, yr. *-,' Bksluit , o.,
Gevolgtrekking, vr. * - , Besluit
Slot, Einde, o. * -, bij regcsgel., p1.
Conclusions, Verzoek, o.; ook: Gevge•
sen , o. , Meening, yr.
§ Conclusum, M. Besluit van den rijks.
dag , o.
§ Concoctio; f. in de geneeskunde Ko king , vr.
Concombre, m. Komkommer, m,
Concomitance, f. enkel in: Par -, Bij
wijze van verzelling wegens derzelver
onscheidbaarheid.
Concomitant, te, adj. I7erzellend; ook:
Medewerkend.
Concordance, f. Overeenstemming, vr.
* - , als : - de la bible , Woordenboek
van den ° bijbel, Bijbelsch woorden
-

-

?

-

-boek,.

Concordant, m. in de kerkmuz., Tenor , m.
Concordantiel , lie , adj. Overeenstemmingen bevattend.
Concordat , m. Verdrag , (i nzonderh. rus•,
schen 1sts wereldlijk opperhoofd en den
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paus ten aanzien der kerkelijke za ken,) Concordaat, o.
Concorde, f. Eendra ,it, Eenheid , vr.
Coneorder ,' V. n. Overeen stemmen.
Coneourant, te. adj'. Zamenwerkend.
Concourir, V. • n. irr. (à) Medewerken,

Bijdragen. * - , Mededingen ( naar,

, in de
pour). *- , Zamenvloeijen.
wisk., In één punt zamenloopen.
Concourme, f. Kurkuma , vr.
Concours, m. Zamen%verking , Medewerki n,f , yr. * - , Mededinging , vr.,
Wedijver, m. ; tYlettre urge place an ---,
Sollicitanten tot eene plaats oproepen,
ten einde dezelve aan den bekwaam •
sten te geven. * --, Zamenkomst , Ontmoeting,Zamenvloeijing,vr.;Point de -,
t'ereenigingsptsnt , o.; - des voyelles,
Zansenkomst of Botsing van klinkers ,
yr. * -, Zamenloop , m. ; - de circonstances , Zamenloop van omstandigheden , m. * - , bij regrsgel. , Regt ,
dat velen op de zelfde zaak meeven te
hebben, o.
Concret, ète, adj. Zich bij een onder 'verp bevindende en daarmede gelijk
gedacht wordende , Concreet. * - , adj.
m. in de scheik. , Verdikt , Gestold.
* -- , in de nekenk. , als : Nombre -,
Benoemd getal, o.
Concrétion , f. 4angroeijinz , Zamen•
greeijing; vr. *-- , Hetgene door eerie
gestadige zamengroeil rig ontstaan is,
als : - pierreuse , Versteening°door za.
enengroeij i ng ontstaan, vr. s-, T'erdikking, Stelling, vr. *-, -4aneengroeijing, vr.
Concubinage, m. Onechtelijke zamen.
, woning , yr.; Vivre en - , In onecht

leven.

1

Concubinaire , m: Die eene bijzit houdt.
Concubine, f. Bijzit , vr. , Bijlvijl', o.
Concupiscence, f. (Zinnelijke) lust , m.
Begeerlijkheid , vr.
Concupiscible', aej. , als : Appétit - , B egeervernsogen , o.
Concurremment, adv. Neet of Bij mededin.
g ing. * —, Met gelijke regten.
Concurrence , f. Mededinging , vr. ; Etre
en— avec q. q., Met iemand naar de
zelfde zaak dingen; Entrer en -., Ells
mededinger optreden. * --, in den handel,
Mededinging , o. *--, bij regtsgel.,
Gelijkheid van regten , vr.; fig. Jasqu' a -, 1usqu'à la - de, Tot de som van.
Concurrent, m. Mededinger , m.
Concurrenté , f. Mededingster , vr.
Concussions, f. Knevelarij , vr.
Concussionnaire , M. Knevelaar , Uitzui-

ger , ns.

COND"::
Condaga, f. zekers porseleinschelp.
Condalie, f. twee geslachten van boonsen.
Condamnable , adj. Strafbaar, Berispelijk.
Condamnation , f. T/eroordeeli ng , vr. ; Passer-,Bekennen, dat men schuld heeft;
fib. Zijn ongelijk bekennen ; Subir sa -,

Zich aan een vonnis onderwerpen,
waarvan men appelleren kan. *-, Het.
gene , waartoe men veroordeeld is , o.
Condamné_, m. Veroordeelde , m.
Condamner-, V. a. I'eroordeelen, Doemen ,
[Vonnissen , - à mort , à la mort , Ter
dood veroordeelen. * . , Afkeuren,
geroordeelen , Berispen , Gispen ; fig.
une port,#, une fenètt e , Eene deur, Eon
venster, digs spijkeren, toemetselen.
* - (se) , v. pr. Zich veroordeelen , Zich

doemen.

Coadea , m. geslacht van planten.
Cindemnade, f. zeker oud kaartspel van

drie personen.
Condemnatoire , adj. ongebr., Tleroordeelend.

Condensabilité , f. Eigenschap van een
ligt/sauna , dat verdik r kan -worden, vr.
Condensable , adj. Teerdi kbaar.
Condensateur, na. Werktuig ter .verdik
king der

lucht,

o.

Condensation, f. Verdikking (der lucht),vr..
Condenser , `v. a. Verdikken. (se), v. pr.

Verdikken.
Condescendance, f. Toegevendheie, In-

schikkelijkheid, vr.
Condescendant , te , adj. w. gebr. Toege•
vend.

Condescendre, v. n. (a) Toegeven , Zich
schikken, Zich laten welgevallen, inwilligen, Toegevend zijn.
Condiction, f. Terugvraging van eene
gestolene , enz. zaak . vr. , Vraag om
betaling eenar som , die men niet schuldig is,

vr.

Condigne , adj. f. Voldoend, Evenredig;
Satisfaction — ,, Evenredige voldoe ning,

vr.

Condignement, adv. Op eene voldoende
'wit

ze.

Condisciple , m. Medeleerling, m.
Condit , m. Confituren , vr. meer'., Inge-

maakt goed

, o.

Condition, f. Staat, Toestand, m., Ge steldheid, vr., Stand, m. * o-, Dienst,.
Dienstbaarheid, Huur, Conditie , yr..
* -,

Voorwaarde, vr. , Beding ,

o. ;

Sons - , Onder voorwaarde ; Vendre
une chose sous -, Iets verkoopen onder
men deze/te terug zal
, voorwaarde, dat

nemen, indien zij niet bevalt , Iets
er voor instaan; Baptiser
un enfant sous -- , Een kind." doopen ,
verkoopen en
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wanneer risen twijfelt , of liet• welligt
reeds gedoopt ware ; A — que , Sous —
que , Onder voorwaarde, dat; — sine
qua non , Onherroepelijke voorwaarde,
yr. *—, Voorstel, o., Voorslag, m.
Conditionnel , lie , adj. Voorwaardelijk.
* — , in de spraakk. , ais : Mode --, ou :
*_, m. Voorwaardelijke wijze, vr.
Conditionnellement , adv. Voorwaardelijk.

Avoir de la —, Zich verstandig gedragen ; N'avoir point de -, Etre sans —,
Manquer de —, Zich onverstandig gedragen. * —, Waterleiding , vr. * — ,
aan een uurwerk, dat gedeelte , wat
de verwijderde wijzers beweegt. *—,
fam. bij handwerksgezell. , Geleide tot.
buiten de plaats aan iemand, die elders gaat werken'„ o.
Condupliquée, adj. f., als : Feuille --,

Conditionner, v. a. De vereischte hoedanigheden aan iets geven ; van hier:
Bien on Mal conditionné, ée, adj. In
eenen goed of slechten staat, Wel of

slecht geconditionneerd.

Condo?éanee, F. Rouwbeklag, Leedbetoon ,
o. ; Lettre de —, Briefvan rouwbeklag,
m.; Complimens de -, Rouwbeklag, o.
Condoma , zie Coesdou.
Condonats, m. pt. zekere monniken.
Condor, m. vogel, Condor , m.
Condori, m. geslacht van planten.
Condorine, f. zekere Sinesche munt.
Condormaus , m. pl. Zamenslapers, (zekere

sekte,) na. meere.
Condortes, f. p1. Bossen riet tot het ma-

ken van vijvers, m. meere.

Condouloir (se) , V. pr. veroud. , Iemand

over eenig ongeval zijn leed betuigen.
Condoumani , zie Condone.
Condous , zie Condoma.
Condrille, f. geslacht van planten.
Conducteur , m. Bestuurder , Geleider .3
(van Bene diligence:) Conducteur, m.
*—, in de natuurk., Geleider, Conductor, m ; van hier : — de la foudre , Bliksemafleider, m. — , bij wondh. , zeker
werktuig , Geleider , C.)nductor , m.
Conductibilité , f. Geleidende kracht , vr.
Conductio.i , f. veroud. , fluting , vr.
Conduire , v. a. irr. Leiden , Geleiden
Begeleiden. * —, (a) Leiden; Ce chemin conduit à la Haye, Deze weg leidt,
loopt, gaat naar den Haag; fig. Leiden , Brengen , Bevorderen , Doen ver
Gelei den , 1erzellen -wervn.°—,
Vergezellen , d7ergezelschappen. * —,
Leiden, Het opzegt hebben over, Be-

sturen, Aanvoeren , Regeren ; fig. —
bien sa barque , Zijne zaken goed besturen. *—, Vervaardigen ; van hier:
_ , .. a sa perfection , De laatste hand
aan ... leggen, Volmaken , lroltooijen.
* _ (se), V. pr. Zich gedragen.
Conduit , m. Pijp, Buis • Goot , vr. ; Un
— d'eau, Bene waterleiding, vr. * —,
in de ontleedk. , Leider , Gang, Weg,
na., Kanaal, o.
Conduite , f. Leiding , vr. , Bestuur , e.,
Schikking, Regeling , Inrigting, vr.
0 ---, Gedrag, o. , Handelwvijzo, lr,;

Blad in den knop, o..
Condurduní , m. bij de ouden , eens thans
onbekende plant.
Cundyle , m. Getidknoop , m.
Condyloïde , adj. De gedaante van Benen
gelidknoop hebbende.

Condyloïdien , nne, adj. Betrekking op de
gelidknoopen hebbende.
Condylome ,m. Vleeschachtig uitwas, P.
(dikwijls in venusziekten.)
Condylure , F. geslacht van zoogdieren.
C One , m. in de wisk., Kegel, m. *
Vrucht van den pijnboom , vr. * - ,
in de suikerrafff. , Vorm , m. * —, in de
nat. bist., geslacht van schelpen , Toot, vr.
Conepate, m. verscheidenheid van IYioufette zorille.
Confabulateur, m. veroud., Fabeldichter,m.
Confabulation , f. veroud. , Gemeenzaam

onderhoud , Gekeuvel , o.
Confabuler, v. n. veroud. , Keuvelen.
Confarréation, f. bij de Rom. , Plegtige
kuweli/ksvoltrekking=, waarbij bruidegom en bruid gelijktijdig van een'
koek of brood aten , vr.
Confecteur, m. bij de Rom. , Gehuurde

kampvechter, m.
Confection , f. Slikartsenij , vr. * —, bij
regtsgel., Opmaking of Vervaardiging,

yr.

--, Ifoltooijing, vr.

Confectionner, V. a. d. w., w. gebr. , Ver-

vaardigen , Maken , Voltooijen.
Confédératif, ive , adj. Bondgenootschap-

pelijk.
Con^édération, f. Bondgenootschap, o.
Conféderé , m. Lid van een hondgonoot-

schap , o.

* —, ée , adj.

Verbonden.

Conf4dérer (se), v. pr. Zich verbinden,

Een verbond aa-?gaan.
Conférence , f. regtsgel. , Vergelijking , vr.
* —, Bijeenkomst, Conferentie, vr.
*—, Onderhandeling, Conferentie, vr.

Conférencier, m. Voorzitter bij eerre con.
ferentie , ni.
ConFerer, V. a. hergelijken. *—,.Verleenen, Opdragen. , -- , v. n. Onderhan delen (in cease corferentie).
Conferva , Conferve, f. geslacht van plan-

ten, Watermos, o< , Cor ferva , vr.
. .Becht , vr. CAAnoan. Hel

Confesses
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wordt altijd zonder lidwoord en enkel
met Aller, Acre , Revenir en Retourher
gebruikt.)
Confessé, ée., adj. als : fig. line faute confessée est à demi pardonnée , Wanneer
men Bene fout bekent, wordt zij ver
Mourir bien — , Sterven-geflijkr;
na behoorlijk gebiecht te hebben.
Confesser,v. a. Bekennen , Belijden. * —,
Biechten. *- 2 De biecht afnemen.
*--, Belijden; -- la foi, Het geloof belijden. *— (se), v. pr., als: Se —
vaincu, Het gewonnen geven, Bekennen, dat men overwonnen is; Se — à
vin prêtre, on : Se —, Biechten ; Se — à
Dieu , Zijne zonden voor God bekennen.
Confesseur , m. Belijder , m, * —, Biecht
-vader,m.
Confession, f. Bekentenis, Belijdenis, vr.;
.-- de foi, Geloofsbelijdenis, vr. *—,
Biecht i , vr. ; — auriculaire, Oorbiecht ,
vr, ; fig. Confier une chose à q. q. sous
le sceau de la —, Iemand iets onder
het zegel der geheimhouding mededeelen. * —, bij regtsgel., Bekentenis, vr.
Confessionnal , m. Biechtstoel, m.

Confessionniste, m. Belijder der 4ugsburgsche confessie, M.
Conftance , f. Vertrouwen, o. ; Homme
de --, Vertrouwd man, m. ; Personne
de —, Vertrouwd persoon, m. *—,
Zelfyertro=cwen , o. , Verwaandheid ,
Inbeelding, vr. F
Confiant , te , adj. Ligt vertrouwend. * —,

Vertrouwelijk , Die zijne geheimen
ligt -aan + eenen anderen toevertrouwt.
* —, Verwaand, Ingebeeld.
Confidemment , adv. In vertrouwen.
Confidence , f. hertrouwen , o. ; ParIer en
—, In vertrouwen spreken; Être dans
la — de q. q. , Iemands vertrouwen hebben ; Fausse —, Qnwaarhe id , met oog
om te bedriegen, vr.
-merk 1
Confident, m. I7ertrouweling, P'ertrouwde, M.
Confidente, f, Vertrouweling, Vertrouwde, vr.
Confidentiaire, m. Degene , welke een kerkelijk ambt bezit onder voorwaarde ,
dat hij het aan Benen anderen zal afstaan.

Confidentiel , iie, adj. In vertrouwen medegedeeld.

Confidentielletnent , adv. In vertrouwen.
Confier , V. a. Vertrouwen , Betrouwen ,
Toevertrouwern , Toebetrouwen. * ---,
(se), V. pr. Vertrouwen (op , en , dans
on à) , Zijn vertrouwen stellen , Zich

verlaten.
Configuration , f.

Uiterlijke gedaante vr,
,

*—, in de sterrek. , Stand (der planeten
tot elkander) , m.
Confiner, v. a. (à) Grenzen, Belenden
(aan). * — , V. a. Teerbannen (d. i. eenre

verblijfplaats binnen zekere grenzen
aanwijzen). *-- (se), v. pr. Zich af.
zonderen , Zich begeven (p. e. daas une
solitude).
Confins , m. p1. Grenzen, vr. meers.

Landpalen, m. meerv.
Confire , V. a. irr. Inleggen , Inmaken ,
Confijten. * —, bij leerlooij., als: Confire les peaux, Door bijtmiddelen het

haar van de vellen maken.
Confirmatif, ive, adj. Bekrachtigend , Be-

vestigend.
Confirmation , f. Bekrachtiging, Beves-

tiging, vr. *—, Vormsel, o.
Confirmer, V. a. Bekrachtigen , .Bevestigen. * —, Versterken; — q. q. dans sa
croyance, Iemand in zijn, geloof ver-

sterken. * —, Het vormsel geven. *-(se), ,v• pr. Zich versterken -; ook : Zich
bevestigen ; o&-k : Duurzamer worden.
Confiscable, adj. Dat verbeurd verklaard
kan worden.
Confiscation, f. Verbeurdverklaring, 4an-'
haling , vr. * —, Verbeurdverklaarde
of Aangehaalde goederen, o. meere.
Confiserie ,: f. w. gebr. , Beroep yank $ui
-kerba,o.
Confiseur , m. Suikerbakker , on.
Confiseuse, f. Suikerbakster, vr.
Confisqué , ée , adj. Geconfiskeerd.
Confisquer , V. a. Verbeurd verklaren
Confiskeren.
Confit , m. Bij :kuip (der leêrtouwers), vr.
Confitéor, m. Gebed voor de biecht , o.
Confitures, f. p1. Ingemaakt goed, ó'., Confituren, vr. meerv.
Confiturier, m. Confiturenv^erkooper, Can•

fituner , m.

Confzturière, f. Coniturenverkoopster,' vr.
Conflagration, f. Groote brand , m. *— ,

(Algemeene) verbranding , vr.
Conflans, m. pl. veroad., Zamenvloeijing
(van rivieren) , vr.
Conflit, m. Slag, .4anval, Strijd, m. ;
fig. bij regtsgel., Strijd of Twist over

de bevoegdheid , welke het Bene ge
zich boven het andere toekent, m.,-regt
Conflict, 0.
Confluent , m. (Plaats der) zamenvloetj i ng' (van twee of meer rivieren), vr.
*—, te, adj. in de geneesti., Zamenloopend, Ineenvloeijend. °'—, in de plantk.,
als : Feuilles confluentes , Bladeren,

welke zich aan den stengel schijnen te
vereenigen, o. meerv.
Confiner, V. n. Zamenvloeijet.
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Confondre ,v. a. Ondereen werpen , Door -

Confus, se, adj. Ondereen gemengd, Per-

een gooijen, Vermengen. * —, Ondereen mengen , Vermengen , Verwisselen.
* —, Niet behoorlijk onderscheiden,
Verwarren, Vermengen. *--, Zich ver
voor het andere ne -gisen,Ht
Verwarren, Verwisselen. * — -men, ,
Verlegen maken , Doen verstommen , In
de war brengen, (Verwarren, Beschamen,
Te schande maken; van hier : — l'erreur, De dwaling doen ophouden; Etre
confondu d'étonnement, Ten uiterste
verbaasd staan. * -- (se) V. pr. Zich
vermengen; ook: Zich verwarren , In
de war raken, In zijne rede blijven
steken, Van zijn stuk raken.
Conformation , f. Inrigti ng , vr. ; van
hier: Vice de —, 2angeboren ligchaanssgebrek, o.; Maladie de —, Ziekte,
welke uit een ligchaawsgebrek voort
vr.
-komt,
Conforme , adj. (à) Gelijkvormig, Overeenkomstig, Evenredig, Overeenstem mend.

Conformé, ée, adj. als : -Bien on Mal —,
Wel of Slecht gemaakt.
Conformément , adv., als: — h, Overee.rkomstig Volgens°, In overeenstemming
'

met.
Conforrner, v. a. (à) Gelijkvormig maken

aan, Inrigten naar ,Regelen.

* —(se),

V. pr. Zich rigten , schikken of voegen
(naar

,

a).

1

Conforiniste, m. in Engel., als: Non-con•
formiste, zie Non-conformiste.

Confor^nité, f. Gelijkheid, Overeenstenaming , Gelijkvormigheid, Gelijklui
vr.; En — de,-denhi,0vrkomst
Overeenkomstig (met), I/olgens.
Confortant, te , adj. tw. gebr. , zie For.
tifiant.
Confortatif, ive, adv. zie Fortifiant.
Confortation, f. ongebr. , Versterking, vr.
Conforter, V. a. ongebr., Versterken.
Confraterniser, v. a. ongebr., herbroederen.
Confraternité, f. IZerbroedering, vr.
Confrère , m. Medebroeder, m.
Gildebroeder , vs.
Confrérie , f. Broederschap , vr.
Cotifrication , f. (Prij ving tot poeder met
de vingers, vr. *—, Uitknijping, vr.
Confrontation, f. Tegen elkander stelli g, Vergelijking, Confrontatie, vr.
*._, inzonderh., Tegen elkander hoo.
ren van beschuldigden en getuigen of
ook van beschuldigden tegen elkander, o.
Confronter , v. a. Tegen elkander stellen
of hopren , Confronteren. *--> Ve rge
Cn.-lijken,Tgadrhou
-

,f ronteren (n. v, tines geschriften).

ward, Ongeregeld. * —, Dat men niet
duidelijk onderscheiden kan, Verward.
* — , Duister, Verward. s`—, Verle.
gen , Verward, Bedeesd.
Confusément , adv. Verward:
Confusion, f. Verwarring, Wanorde, On.
geregeldheid, vr.; En —, In verwar•
ring , Verward. * -,- .Verwarde hoop , m.
* _, Verwarring, Verlegenheid, fir.
*-• , bij regtsgel., ° als : -- de droits et
d'actions, Vereeniging van active en
passive regten in éénen persoon , vr.
Confutation , f. ongebr., zie íiéfutation.
Confuter , V. a. ongebr. , zie Réfuter.
Cone , m. oude vochtmaat bij de Grie.
ken. * — , Ertsmand , vr.
Congé , m. Verlof, o., Vergunning, vr.
* — , in de krijgsd. , herlof, o.; Un - de
semestre, Een verlof van drie maanden. * ®, Ontslag , Paspoort ,' o.
4fscheid , M. *—, ten aanzien ivoor*
eenen dienstbode, Verlof, om zich eenigen tijd uit de dienst te verwijderen , o. * — Opzegging der huur, vr.;
Le domestique a demandé son —, De
knecht heeft de huur opgezegd; Le
maître a donné an dotnestique son —, Da

meester heeft zijnen knecht de huur
opgezegd; vain hier in het algemeen:
Donner a q. q. son —, Iemand wegzen-•
den , Hem niet meer ontvangen of dul+
den. *...,Opzegging der huur van/ander/jeu, enz. van den verhuurder aan
den huurder, of Van den huurder aan
den verhuurder, vr.; Donner — verbalement, .lie huur mondelin g; opzeggen:
* —, op scholen , Vakantie , vr. ; Un —
de deux jours, Eene vakantie van twed
dagen. *--, Elfscheid, e.; Prendre —,
4fscheid nemen; Audience de —, Afschei dsaudientie , vr. * —, Verlof tot
vervoer van koopwaren, o. *- ,zeees.,
Verlof om in zee te steken , o. * — t
in den handel , Verlof om eenen handel
te drijven, welke aan anderen verboden is, o. * _, in de bostwk., Uitsprong
boven een' pilaar , m. * — i e?schaozf,, vr.
Congéable , adj. , als : Domaine —, Belt
goed , hetwelk de eigenaar altijd Weder
in bezit kan nemen , wanneer hij des
bewoner datgene vergoedt, wat hi
daaraan te koste heeft gelegd, o.

Congédier, V. a. Zijn afscheid geven.

*_ Verlof geven vin te vertrekken..
* ..—, Afslanken.
Congelable , adj. Bevriesbaar.
Terme
Congélation, f. Bevriezing vr.
,

,

de la - , Vriespunt

;

, a. * -- , iu de- ge -
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neesk., Verstijving, vr., zie Catalepsie. * -, pl. , als : Congélations pier
reuses , zekere naar ijs gelijkende
steenmossen.
Congeler, V. a. Doen bevriezen, In ijs
veranderen. * --, Verdikken, Doen
stollen , Dik laten worden. *—, bij
suijerb., als : — des fruits , Vruchten
in suiker leggen. * -- (se), v. pr. Be
vriezen; ook: Stellen, Verdikken.
Congéminacion , f. Dubbele en gelijktijdige wording, vr.
Congénére, adj. Gelijkaardig, Gelijk soortig, Ilan het zelfde geslacht.
Congénial, le, adj„ Mede ter wereld gebrag:, Aangeboren.
Congestion, f. Vergadering van vochten
in eenig lïgchaamsdeel , vr.
Congiaire , m. bij de Rom. , Buitengewone
uitdeeling aan het volk, vr.
Conglobation , f. Verzameling of Opsta
-pelingva
bewijsgronden , vr.
Conglobé, ée, adj. in de ontleedk., van
klieren , Zamengehoopt. * — , in de
plantk., Zamengehoopt, Opgehoopt, In
hoopjes.
Congloméré, ée , adj. in de ontleedk., van
klieren, Onder een zelfde vlies ver.

CONJ
hetzelve beperkten, vr., Congruïsmus, o.

Congruiste , m. Voorstander van het congruïsmus , m.
Congruité , f Overeenkomst der goddelijke genade met 's menschen wil , vr.
CongaQment, adv. veroud., Behoorlijk,
Zuiver.
C:unie 9 f. geslacht van planten.
Conier, rm. dier van het geslacht Cone.
Conifères, m. pl. hoornen , die kegelvormige vruchten dragen , zoo als : Pijn
-bomen,z.
Conille , f. Bedekte ruimte aan eene der
achterzijdes; eener galei, o. * -., ver oud. , zie Conin.
Conin , m. veroud. , zie Lapin.
Coniocarpe, m. geslacht van Lichen. .
Coniophore, m. geslacht van kampernoeljes.

Conique, adj. Aegelvormig.
Conirostres, m. pl. geslacht van musschen.
Conise, f. Donderkruid, Vlooikruid, o.

Conite, f. zeker mineraal.
Conivalve, adj. in : Mollusques gastéropodes conivalves, zekere groep van dieren.
Conjectural , "le, adj. Vermoedelijk , Op
eens gissing steunende.
Conjecturalement, adv.. Bij gissing,
Conjecture, f. Gissing, vr.
eenigd.
Conjecturer, v. á. et n. Gissen, Vermoeden.
Conglutinant, te, adj. Toeheelend; Rensè•
Conjectureur , m. w. gebr. , Gisser , m.
de —, on : * —, m. Toeheelend middel, o.
Congtutinatif, ive , adj Kleverig makend. Conjoindre , v. a. irr. Versenigen (door
het huwelijk).
Conglutination , f. ongebr. , Toeheeling ,
Conjoint , adj. m. , als : Degré — on dia.
Vereeniging , vr.
toniqne, zie Diatonique.
Conglutiner, v. a. Toeheelen, Vereenigen.
Conjointement', adv. Eenstemmig, Te zaCongratulation, zie Félieitation.
men.
Congratulatoire , adj. ongebr. , Gelukwenschend.
1 Conjoints, cu. pl. bij regtsgel. , Gehuwde
lieden , m. meerv.
Congratuler, V. a. w. gebr., zie Féliciter.
Conjonctif, ive, adj. 1/erbindend , KoppeCongre , m. Zeeaal, Congeraal, Karrel, m.
lend ; Adjectif — , Betrekkelijk voor
Congréage , m. scheepsw. , Treuring , vr.
-namword,.
Congréer, V. a. scheepsw., Een hoofd. j
touw omwinden.
i Conjonction, f. Vereeniging (inzond. van
*—,
in
de
spraakk.,
vrouw),
vr.
man en
Congréganiste , m. et f. Lid eener conPloeg woord , e. * —, in de sterrek. , Za gregarie , o.
mankomst
van twee planeten, ConjuncCongrégation , f. Godsdienstige broedertie, vr.
schap , Congregatie , vr. * —, VergaConjonctive , f. Vereenigend vlies in het
dering (van geestelijken), vr.
oog, Chit, o.
Congrès , M. Congres , ó.
Conjoncture, f. Omstandigheid, vr., Staat.
Congréure, f. zie Congréage.
Toestand , m. , Gelegenheid, vr.
Congru, ue, adj. enkel in : Portion congrue, Behoorlijke sim , welke degenen, Conj ugaison,f. Vervoegi ng(van een werkes.),
o. *--, in de oncleedk., Zamenvoeging
die de groote tienden genoten , aan
(van twee zenuwen), vr.
zoodanige geesteli jken moesten afstaan,
welke geen toereikend inkomen had- Conjugal, le, adj. Echtelijk , Huwelijks
... ; Lien —, [luwelijksband , in, ; Re den , vr.
voir —, Liuwelljksplzgt, m.
Congruaire, m. Geestelijke , welke de
Conjugalen^ent, adv. In den echt of het
Portion congrue genoot, m.
huwelijk.
Congruisme , m. Leer , waardoor de tegen
Conjuguée , f. geslacht van planten.
stelsel van lJ7olina-standervh
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Con jugué , ée , adj. Zasnengevoegd , Zamengesteld.
Conjuguer, v, a. in de spraakk. , Vervoegen. * - (se), v. pr. l'ervoegd worden.

Overeenstemming, vr. *-, Pereeni.
ging, vr.
Connexité , f. Overeenkomst , Betrek
vr.
-king,
Connina, f. zie Anserine fétide.
Connivence, f. Oogluiléing, Toelating vr.
* - , als : iZ tre. de - , Zamenheulen.

Conjungo , m. fam. , als

: Faire un -, De

woorden aaneen schrijven.
Conjurateur, m. Zatnenzweerder, m. *-,
Geestenbezweerder , m.
Conjuration, f. Zamenzwerivg , vr. * -,
Eedgespan , o. * -, Geesrenbezwering ,
vr. ; ook : Bezweringsformulier , o.
Conjurer, V. a. Zamenzlveren, Zamen spannen , Eene zarnenzwering smeden.
* -, V. a. s als: - la perte de q. q.,
Tegen iemand zamenspannen , Iemand
in het verderf trachten te storten.
* -, Bezweren , Bannen ; - Ie diahle ,
Den duivel bezweren; - la tempéte,

Den storm bez,veren ; fig. Den storm

,bezweren, (d. i. afwenden ). * ---,
Dringend bidden , Bezweren.
Conjures, m. p1. Zamengezworenen, on. mrv.
Connaissable, adj. Kenbaar.
Connaissanee , f. Kennis , Voorstelling

(van iets), vr. *-, Kennis, Kundig
Wetenschap , vr. * -, Kennis -heid,
Bewustheid, vr. ; Avoir perdu toute -,
Buiten kennis zijn. * -, Kennismaking, vr.; Une personne de ma - , Ie mand van mijne kennis. *-, Kennis,,
yr., Bekend persoon , m.; fam. Être en
pays de -, Op eene bekende plaats zijn.
* -, bij regtsgel. , Kennisneming, vr.;
Prendre - de q. ch. , Kennis van iets
nemen. * --, in het krijgsw. , als: Avoir
- du pays , Het land kennen. * --,
bij jag. , Teekenesn , waaraan men den
ouderdom inent, o. meerv.
Connaissement, m. Vrachtbrief, m., Cog-

nossement, 0
Connaisseur , m. Kenner , m. * -, adj. m,
als: Oeil --, Oog van eersen kenner. o.
Connaisseuse , f. Kenster, vr.
Connaltre , V. a. irr. Kennen. * - (se),
V. pr. (en en à q. ; ch -) Een kenner van
iets zijn, Zich op iet verstaan ; Ne
pas se -, Zich zelven niet 'kennen,
d. i. zeer hoogmoedig zijn ; ook : Bui -

ten zich zelven zijn (van toorn , woede, enz.) ; Se faire -, Zich bekend maken , Zijnen naam opgeven ; ook : Too-

nen , wie men is , Zich doen kennen.
Connare , m. geslacht van planten.
Connarus , m. een Jujubier.
Conné , he , adj. in de plantk., Zamenge.
groeid , l7ereenigd.
Coneectif, m. in de plantk , Verbinding, vr.
Connétable , m. zekere titel, Conneta.
ble , no.
Connexion, f. Zamenhang, us. Verband , o.,

,

Connivent, te , adj. in de plantk., IZereenigd schijnend.
Conniver, v. n. (à) Oogluikend toelaten,

Door de vingers zien.
Connotatif, ive, adj. Medeaanwijzend.
Connotation , f. ongebr., Onduidelijke be-

teekenis (van eenwoord), vr.
Conobe , f. eene plant.
Conocarpe , m. geslacht van planten.
Conocarpodendron , m. naam van eenige
soorten van Proté'e.
Conoïdal , Ie , adj. Tot eenen afgeknotten
kegel behoorende.
Conoïde, f. dfgeknotte kegel , m.
Conophage, on. geslacht van vogelen.
Conophore, f. geslacht van insecten.
Conophoros, m. naam van eenige planten , die tot het geslacht Protée be
hooren.
Conoplée , f. geslacht van planten.
Conops, m geslacht van insecten.
Conopsaires , m. pl. zekere insecten.
Conori, m. zeker boompje.
Conosperme , m. geslacht van planten.
Conostome , m. geslacht van planten.
Conostyle , m. geslacht van planten.
Conotzqui , m. een vogel.
Conovule , f. geslacht van schelpen.
Conque, f. Groote zeeschelp., Schelp , vr.,
Horen der Tritons , M. * -, Holte
van het oor aan den rand, vr. *-,
weleer, hetgene men thans Coquille` bivalve noemt ; - anatifère, Eendenmossel, vr.'
Conquérant , m. Overwinnaar, Veroveraar , m. * - , te , adj. Veroverend ,

Overwinnend.
Conquérir, V. a. irr. Veroveren , Over-

winnen.
Conquêc, m. 4angewonnen goed (inzond.

van man en vrouw gedurende hun Ion.
ivelijk), o.
Conquéte, f. Verovering , yr.
Conquette, f. zekere angelier.
Cbnsacrant , adj. m. , als : Év @que -, ou
* _, m. Bisschop , die Benen anderen

inwijdt,

M.

Consacrer,

V.

a. tijden , Inwijden. *-,
Wijden, Toewijden. *--, Heilig of
Eerwaardig maken , Wettigen , Duur..
un mot, Een
zaam maken ; van hier
woord wettigen , (d• i• in eene beteekenis doen gebruiken, welke daaraan
niet eigen is).
: -
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Consana , f, geslacht -van planten.
Consanguin , ne, adj. Van vaders zijde.
Consanguinité, f. Bloedverwantschap, vr.
*_, in de nat. kist., Onvermengde voortteling, vr.
Conscience f. Bewustheid, vr. * —, (Je.
weten , 0. ; fam. Avoir de la —, Etre
homme de —, Naauwgezet zijn , Een
klein geweten hebben; Faire - de q. ch. ,
Een geweren van iets maken, Zich ont9.
zien; En —, adv. Eerlijk, Billijker
wijze, Waarachtig , In gemoede.
Conciencieusement , adv. In gemoede ,
Eerlijk.
Consciencieux , use , adj. Gemoedelijk,

Naauwgezet.

Conscription , f• Opsclirijving voor de
krijgsdienst, Conscriptie , vr.
Conserit, ,n. Loteling, sn.
Conscrits, adj. m. pl., als : Pères —, Raadsheeren (bij de oude Romeinen), rn. rry.
Consécrateur, m. ongebr. , zie Consacrant.
Conséeration, f. Inzvijdi.ng, Inzegening, vr.
Conséeutif, ive , adj..,4chtereenvolgend.
Consécution , f. , als : Mob s de —, Maanmaand

, vr.

Consécutivement, adv. ,4chtervolgens, Na
elkander.
Conseil, m. Raad, ns., Raadgeving, vr.;
Prendre — de, Raadplegen. s—, Raads-

man , Raadgever , ris. * —., Raadsvergaderi ng, vr., Raad, m.; — de guerre,
Krijgsraad, r'. * —, Raadsbesluit, o.
Conseiller, v. a. Raden, .danraden.
Conseiller , m. Raadgever, m. * -- , Lid
eener raadsvergadering , Raad , rn. ; —
d'état , Staatsraad , m.
Conseillère , f. Raadgeefs ter , vr.
Conseilleur, m. enkel in : spr. w. Les conseilleurs ne soot pas les payeurs , Men
waagt zelfniess met zijne raadgevingen.
Consens, m. weleer, aas: Jour de —, Dag-,
op welken de afssa'id van, een geestelijk ambt bij het hof te Rome werd
aangenomen, ns.
Consentant', te , adj. Inwi _ligend.
Consentement, m. Toestemming , Inwilliging , vr.
Consentir, v. n. (à) Toestemmen, Inwil.
ligen. *---, V. a. bij regtsgel., Zijne
toestemming tot ... geven.
Consentes, adi. m. pl• , als : Dieux —, on:
*_, m. pl. bij de Roan., De twaalf opiergoden , na. taeerv.
Consentiennes, Coosenties, f. pl. .leesten
ter eere der Consentes , o. meerar.
Conséquemment, adv. Bij gevolg. *—,
Verstandig , Consequent; Agir --, Verstandig handelen.
Consequence, f. Gevolgtrekking, vr. *--,
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Gowigt , Belang , ,aanzien , o. ; Tirer

a —, Gevolgen hebben, han gewigt
zijn; Etre sans —,. Pan geen belang
zijn. * — , Gevolg , o.; En --, Diens
En — de , Volgens , Inge•-volgens;
volge.
Conséquent, te, adj. Die volgens aangenonzen beginselen handelt, zich zelven
gelijk blijft , Consequent. * — , in de
redeneerk. , Gevolgtrekking , Sluitrede, vr. ; Pat —, Bij gevolg. * —, in
de rekenk. , Tweede term, eener evenredigheid , m.
Conséquente, f. Tweede partij eener Fugue.
Conservateur, m. Behoeder , Bewaarder, m.
Conservation , f. Behoeding , Bewaring
vrb , Behoud , o.
Conservatoire , m; Vrije school te Parijs,
waar men de toonkunst en het declameren onderwijst, vr. *—, adj. Bewarend, Behoedend.
Conservatrice, f. Bewaarster, Behoedster,
vr. * --, adi. f , Behoedend , Beschermend , Beschuttend.
Conserve, f. Suikerdeeg , Conserf, o.
* —, scheepses., Geleischip , o.; Aller
de -- , In gezelschap varen. * — , zie
Contre•garde.
Conserver, v. a. Bewaren , Behoeden,

Zorgen voor, Waken voor. * —, Be.
waren , Sparen , Opleggen. * — Doen
voortduren. *—, _Behouden, Ilaudhaven. (se), v. pr. Zorg voor zijne
gezondheid dragen ; ook : Zich met be.
leid gedragen; ook: In stand blijven ,
Blijven bestaan , Voortduren ; ook :
Goed blijven , Overgehouden kunnen
worden.
Conserves, f. pl. Bril om het gezigt te
bewaren, m.
Cousidence , f. -TVerzwakki ng van opeen
gestapelde dingen , vr.
Corzsidérable, adj. elanmerkelijk, Groot,
Talrijk, danzienlijk, Gewigtig, Uit
-gebrid.
Considérablement , adv: ,Aanmerkelijk ,
Veel, Zeer.
Considérant, m. Beweegrede een, vr. mrv. ,
Gronden , m. mere.
Considération , f. Overweging , vr. ; Pren•
dre . en —, In overweging nemen.
Reden, Beweegreden, vr., Grond, 1n-;
Prendre en —, .4andachtig beschouwen.
Uit
*_, achting, vr.; En votre —,
°,
achting voor u, Om uwentwil.
Aanzien, o• ; Un homme de nulle —,
Ben man zonder aanzien. *—, Onder scheiding,dOplettendheid ,,vr. * -., fdansnerking, Bespiegeling, vr.
Considérer, v. a. Beschou }ven Onderzoe7

.
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ken, Overdenken, Overvegen. * —,
In aaninerking nemen, Bedenken. *—,
,lichten , Hoogachten , hoogschatten ,
Waarderen.
Consignataire, m. Bewaarder van geld,
(zie Consignation,) m.
Consignation , f. Geregtelijke overgave
van betwiste gelden of goederen in han
daartoe geste/den be--denva
vaarder (Consignataire) , m. ; — d'a.
mende, l ooruitbetaling van eene boe.
te, die men welligt zal moeten geven,
vr. * —, pl. Consignations, Geregtelif.
ke bewaarplaats van betwiste gelden
o' goederen , vr.
Consigne , f. Order aan de schildwachten,
vr. ° — , Poortschrijver , m.
Consigner, V. a. In bewaring stellen ; —
en papier, Papier of Effecten depone.
ren. *—, Opteekenen , Opnemen. *--,
bij kooplied., Toezenden, Consigneren.
* — , aan eene poort , Bevel geven , om
iemand al of niet te laten passeren.
* —, t pteekenen. --, V. U. laan eene
schildwacht de nood/ge orders geven.
Consistance , f. Lijvigheid, Dikte , vr.

Console , f. in de bouwk., Kraagsteen ,

Faire bouillir jusqu'k — de Birop, Tot

de dikte van stroop laten koken. * _ ,
J7astheid, Stevigheid, vr.; fig. Standvastiglaeid, Bestendigheid, vr. *—,
in de natuurk. , Hoogste trap van volmaaktheid, inzs nd. van boomen , die
niet racer groeijen , Staat van rust , m.
* —, bij regtsgel., Staat, m., Datgene
waaruit iets bestaat.
Consistant, te, adj. bij regtsgel, Bestaande. * —, in de natuurk. , Vast.
Consister, V. n. (en, dans, on à met eenen
infin.) Bestaan.
Consistoire, m. Raadsvergadering van den
pauus, vr. * _, .Kerkenraad , on. * -,
Consistorie, o. —, bij de joden, Consisto? ie , o.
Consistorial , le, adj. Tot den kerkenraad
behooreiode.
Consistorialetnent, adv. Op d .wijze, die
bij den kerkenraad ,gebruikelijk is,
In den ker ,enraad. .`
Consistorialité, f. Hodaiosghezd van he t .
gene consistorieel os, qtr.
Consolable, adj. Tronst,b, ar ; I1 nest pas
— Hij is ontroostbaar.
Consalant, te, adj. Ver roostend, Troostrijk.
Consolateur , in. Trooster , Verfrooster ,
m. * — , trice , adj. Vertroostend ,
n

Troostrijk.

Consolatrice , f. Troostster, vr.
Consolation , f. I7ertroosting, vr. , Troost-

grond , Grond van troost , in. * --,
Troost, vs., i'ertrossting, vr.

.Balksleutel , m., Lijst, waarop de gevel van een huis rust, vr. * —, Spie-.
geltafeltje, o.
Consoler, v. a. Troosten , Vertroosten
(over, sur , de). * _ (se), v. pr. Zich
troosten.
Consolidant , te, adj. Zamentrekkend , Toeheelend, Sluitend. * . , m. Zamentrekkend of Toeheelend middel , o.
Consolidation , f. Toefeeling , Sluiting
(eener wonde) , vr. * —, bij regtsgel.,
Vereeniging van het vruchtgebruile met
den eigendom, vr.
Consolider , V. a. (Eerre 'wonde) heden
sluiten ; fig. Bekrachtigen , Bevestigen , Versterken, Staven. * --, Vestigen , (d. i. een fonds aanwijzen , waaruit iets zal betaaldworden).
Consommateur, m. Verbruiker, Gebruis
ker, m. *--, Yervuller, Yolesndi.
ger, m.
Consommation, f. Verbruik, o., Verte
vr. *--, Volma.-ring,Cosumte
king, Voltootjing, Voleinding, 1/ervulling, vr. ; van hier: — du manage,
Voltrekking des huwelijks (d. i. eerste
vleeschelijke gemeenschap), vr. *--,
scheepsw., Alles, wat tot onderhoud
van een schip dient , als: Touwen
Zeilen , Hout , Teer, enz.
Consornmé, m. Krachtig vleeschnat, o.
Consommé , ée , adj. Volmaakt ; Etre -en , Een voorbeeld zijn van,
Consommer , V. a. Verbruiken , Gebruiken , Verteren ; van hier : Faire — de la
viande, T'leesch geheel laten uitkoken
om eerre krachtige bouillon te maken.
*—, Voltooijen , Voleindigen, Tot stand
brengen, Ten einde brengen, Volbrengen.
Consomptif, ive , adj. in de geneesk. , Verterend. * —, m. Verterend middel , o.
Consomption, f Teertering, vr. *—, Tering , Vermagering , vr., zie Phthisie
et Plhthisie.
Consonnance', f. Overeenstemming van twee
toonen, vr. *--, in de spraakk., Ge -

lijkluidendheid , vr.
Consonnant, adj. M. Gelijkluidend , Over-

eenstemmend.
Consonne, f. Medeklinker, m.

Consorts, m. pl. :edegenooten, Consorten, m. meert'.
Consoude , f. geslacht van planten, Waalwortel , Smeerwortel , m.
Conspirant , te , adj. in de werktuiglr., In

de zelfde rigting werkend, Zamen.
„verkend.
Conspirateur,3 in. Zamenzweerder,, Eedgenoot, vs.
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Conspiration , f. Zamenzwering , vr.
Conspirer , v. n. Zamenziveren, Zamenspannen; fig. Zamenloopen, Zich ver
a). * —, V. a. Beramen,-enig(to,

Smeden.
Conspuer, V. a. fig. Uitjouwen , Bespotten.
Constammeat , adv. Standvastig.
Constance , f. Standvastigheid, Besten
-dighe,
vr.
Constant, te, adj. Standvastig. t—, Bestendig , Onveranderlijk. * — , Zeker,

Gewis, Ontwijfelbaar.
Constater , V. a. Bewi j zen , Bekrachtigen.
*_, Zich verzekeren van.
Constellation , f. Gesternte , o. ; fig. Etre
né sous une — heureuse , Onder een gelukkig gesternte geboren zijn.
Conscellé , ée , adj. Onder een zeker ge sternte gemaakt.
Conster, v. imp. Blijken.
Consternation, f. Ontsteltenis, Perslagen•
held, yr.,
Consterner, V. a. Ontstellen , Ontroeren.
Constipation, f. Hardlijvigheid, vr.
Constiper, v. a. Hardlijt'ig maken.
Constituant,' te , adj. dtvlagtgevend , Constituerend. *—, in de natuurk. , Zamen stellend , Uitmakend. * — m. Last.
gever , m.
Constituer, V. a. Uitmaken, Zamenstellen , Vormen. * ---, Maken tot. *— ,
Plaatsen , Stellen , Vestigen , ,elaristel•
len, Benoemen , Maken; van hier : —
q. q. prisonnier, Iemand gevangen. zet
en frais , Iemand kosten-ten;g.q
veroorzaken. * -- , bij regtsgel. , Paststellen , Geven als, Bepalen , Stellen;
van hier: — une rente, Bene rente t ast stellen , ver/tenen ; — q- q. poer son
procureur, Iemand °tot zijnen procureur
stellen.
Constitué , ée , adj. , als : Bien — , Mal —,
Van een goed, slecht ligchaan2egestel.
Constitut , m. Erkenning van bezit zonder regt van eigendom , vr.
Constitutif, ive, adj. Zamenstellend. *—,
bij regtsgel. , Pest igend .
Constitution , f. Gesteldheid , Inrigti ng ,
vr., Staat , m. , inzond. Ligchaamsge.
stel, Gestel, o. *—, Staatsregeling,
Constitutie , vr. * --, Inrigting, Schik '
king, Regeling, vr. * —, pl. Constitutions, Instellingen, Verordeningen, Be.
palingen , Wetten , vr. meers. * --,
Instelling , Stelling , Vestiging , Oprigti ng , vr.
Constitutionna re , M. .4anhanger van de
constitutie Unigeuitus , m.
Constitutionnalité s f. Eigenschap van het-

gene met de staafregeling overeen
komt , vr.
Coitstitutionnei, adj. Constitutioneel.
Constitutionnel!ement, adv. Volgens de constitutie.
Constricteur, adj. m. , als : Muscle —, au :
* -- , m. Toeknijpende spier, vr.
Constriction , f. in de gerneesk., zie het
nicer gebr. , Resserrement.
Constringent, te , adj. Zamentrekkend.
Constructeur, m." Bouwer , Boutivmees.

ter , us.

Construction , f Bouwing, Oprigtin,g , vr.
* --, Gebouw, o. * —, Scheepsbouw ,
m.; fig. Inrigting , JVervaardiging, vr.
* _, in de spraakk. , Moordschikking ,
Constructie , vr.
Construire, V. a. irr. Bouwen, Oprigten,
Zamenstellen. * --, Inrigten. ' * — , in
de spraakk. , De woorden behoorlijk za
-menvog,
Construeren.
Consubstantialité , f. Eenheid van het wezen van de drie personen der drieëenheld, vr.
Consubstantiel, lie, adj. Pan het zelfde

wezen.
Consubstantiellement, adv. m Medezelfstan-

dig.

Consul, m. bij de Rom., Consul, m. *--,
in den kooph. , Consul , m.
Consulaire , adj in de Rom. gesch. , Fan
Benen consul ; Dignité — , Waardigheid
van consul, vr. .* ---, voorheen, Het•

gene op eenen handelsconsul betrekking
heeft.
Consulairement, ach'. Overeenkomstig het
handelsregt.
Consulat, m. Consulschap, Consulaat , o.

* --, Ambt van consul, o.

Consultant, adj. m. Raadgevend..
Consultat, m. Pauselijk raadshéer, m.
* — , in Spanje, LWekeli j ksch verslag van

liet verhandelde in den raad des ko.

nings , o.
Consultation, f. Beraadslaging, vr. * —

Raadgeving, vr.., Raad, m. *—, Raad..
yraging , Raadpleging, vr., Consult ,
o. * — , Onderzoek naar de gezondheid
van iemand door één' of meer genees -,
heeren , o. , Consultatie , vr.
Consultative, adj. f., als: Voix —, Raad•
gevende stem , vr.
Consulter, V. a. Raadplegen, Om raad
vragen. *—, V. n. Raadplegen , Zamen

overleggen.
Consulteur, m. Raadgever, m. *—, te
Rome, Godgeleerde , welke gevaarlijke
boe A en of stellingen onderzoekt, m.;
Consulteurs du saint-office , (waren ,vel -

eer te Venetië) Regtsgeleerden , die in
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moeljelijke aangelegenheden geraad.
pleegd werden , m. meerv.
Consumant, te , adj. Verterend.
Consumer , V. a. Verteren , Vernielen. * -,
Verteren Opmaken , Verbruiken; fig.
Verteren , Doen verkwijnen. *-- (se),
V. pr. Verteren, P'ermageren, Verkwijteen , Vergaan; ook : Vergeefs iets ver
als : Se - en plaintes, Vergeefs-rigten,
klagen, Zich in klagten uitputten.
Contact, m. Aanraking, vr.; Point de
-, Punt, van aanraking , Aanrakings
punt, o. Contagieux, use, adj. Besmettelijk, flan.
stekend ; van hier : Air — , Besmette
lucht , vr. ; fig. Aanstekend.
Contagion, f. Besmetting, vr. *-, Smetstof, vr. *--, Pest, vr.; fig. Besmetting, vr.
Contagioniste, m. Geneesheer , welke eene
ziekte voor besmettelijk houdt, die
anderen daarvoor niet aanzien,m.
Contaille, f. zie Strasse.
Contamination, zie Soaillure.
Contaminer , zie Souiller.
Contaur, m. Bovenste lijst aan eene ga.
lei , vr.
Conte, m. Vertelling , vr. , Vertelsel ,
Verhaal, o.; van hier: - de fée, Too.
ververtelling, Toovergeschiedenis, vr.;
fain. Ce sopt des contes, des contes de
vieilles , des contes d'enfans , des contes
à dormir debout , des contes borgnes ,
des contes en fair, Het zijn sproot jes.
Contemplateur , m. Beschouwer , m.
Contemplatif, ive, adj. Beschouwend, Bespiegelend. *-, m. Hij , die zijn gansche leven aan de bespiegeling wijdt ,
Contemplation , f. Beschouwing , Bespie.
geling, vr.
Contemplatrice , f. Beschouwster , vr.
Contempler , V. a. Beschouwen ; fig. Bespiegelen, Beschouwen.
Contemporain, ne, adj. Gelijktijdig. *,
m. Tijdgenoot , m.
Conternporanéité , f. Gelijktijdigheid , vr.
Contempteur , m. in den verh. cc.. Verach-

ding te hebben); Servir de -, Dienen,
om cone goede houding te geven; Faire
bonne -, Zich goed houden, (d. i. moed
toonen).
Contenant, m. Het bevattende. * -, te,
adj. Inhoudend , Bevattend.
Contendant, te, adj. Mededingend. * ,
M. Mededinger , m.
Contenir , v., a. irr• Bevatten , Inhouden,
Behelzen. * —, Binnen grenzen beper.
ken, Beteugelen; fig. Beteugelen, Bedwingen , Intoomen , In bedwang houden. * - (se) , v. pr. Zich inhouden , Zijnen toorn matigen,; ook : Zich matigen
(in het gebruik van iets).
Content , te , adj. (de) Ise^ genoegd , Tevreden,, Voldaan ; iron. Etre - de sol -mdme, de sa personne, de sa petite person.
ne, Eenen groeten dunk van zich zelven hebben.
Contentement, m. Tevredenheid, vr., Per.
genoegen , o. ; spr. w. - passe richesse ,
't Vergenoegen is loot al.
Contenter, v. a. Tevreden stellen , Bevre•
digen , Voldoen. * — (se), V. pr. Zich
vergenoegen of tevreden stellen (met,
de); van hier : 11 ne s'est pas contenté
de me faire des réprimandes, mais, etc.
Hij heeft wij niet slechts verwijtingen
gedaan , maar, enz.
Contentieusement, ado. Met hevigen twist.
Contentieux , use, adj. Betwist ; Droit -,
Betwist regt. * - , Twistgierig, Twistziek, o. *-, m. Betwiste zaken, vr. mrv.
Contention , f. Inspanning (van den geest
of van de organen) , vr. * - , bij heelm e st. , hetgene, waarmede reen beenbreuken zamen houdt, Verband, o.
*-, Twist, M.
Contenu, m. inhoud, m.
Conter, V. a. Verhalen , Vertellen ; fam.
I1 nous en conte (de belles), It conte
des sornettes, Hij maakt ons maar wat
hijs; En - h one femme, Eens vrouw
van liefde spreken ; ook: Haar door vleijende aardigheden trachten te behagen.
Conterie, f. Grof glaswerk, dat te ['ene.
tië vervaardigd wordt, o.
Contestable , adj. Betwistbaar.
Contestant, te, adj. Twistend.
Contestation, f. Tzvist, on. ; - en- cause,
Bepaling van den twist, vr.
Contester, v. a. Betwisten. °, V. n•
Twisten.
Conteur, ir.. Verteller , in ; - agréable,
Aardige prater,m.; fam. - (de sornettes),
Iemand, die niets dan laffe sprookjes
vertelt; - de fleurettas, iemand, die
de vrouwen m.,et allerlei vertelseltjes
onderhoudt.

,

-

ter , us.

Conteptible , adj. Verachtelijk.
Conter^ance , f. Inhoud, m. Vlakte inhoud, m. *-, Uitwendige houding
des ligchaams , Houding , vr. ; van hier:
Ne savoir quelte - tenir ou faire, Niet
weten , koe reen zich houden zal ; N'avoir point de-, Geene houding hebben,
Zich niet weten te houden , Met zich
zelven verlegen zijn; Perdre -, Verte
gen worden , Ilan zijn stuk raken ;
Porter une chose par -, Iets welstaanshalve dragen, (d. i. om cent goede hou-
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Conteuse , f. P'ertelster, vr.
Contenture , f. IfTeefsel , Zamenweefsel,
o.; fam. Zamenstel , Verband, o.
Contignation, f. Houtwerk onder eenen
vloer , o.
Contigu , uë , ad j...4anrakend, Aanliggend,
Aangrenzend , Belendend.
Contiguïté, f. Aanraking, Aangrenzi ng,vr.
Continence , f. Ingetogenheid , Onthou
vr. *--, Inhoud, m.; Mesure-ding,
de - , Inhoudsmaat , vr.
'Continent, te, adj. Ingetogen, Matig. *-,
m. Vast land, o.
Contingence, f. Toevalligheid, vr.; van
hier: Selon la - des affaires, des cas,
Raar mate de zaken uitvallen. * --, in
de meetk., als: Angie de -, Hoek, 'wel
een boog met Bene lijn maakt, m.;-ken
Ligne de - , Raaklijn , vr.
Contingent, te, adj. Toevallig. * -, bij
regtsgel. , als : Portion contingente, dan deel , o. *-, m. Toevallige , o. *-,
Bijdrage, vr. Aandeel , Contingent , o.
Continu , u:e , adj. Voortgaand , Zamen hangend, Doorgaand, Onverdeeld, Onafgebroken, Aanhoudend. *-, ra. Ge
-hel,.
Continuateur , m. Vervolger , Vervolg
-sch
rijver , m.
Continuation .. f. voortzetting, Vervolging,
vr. * - , ,V rvolg, o.
Continue , f. Voortduring, vr., Voort
enkel in : fain. A la -, Op-gan,m.;
den duur , Wanneer het lang duurt,
Met der tijd.
Continuel, lle, adj. Aanhoudend, Voort.

durend, Onafgebroken.
Continuellement, adv. Aanhoudend, Onophoudelijk.
Continuer, V. a. Vervolgen, voortzetten;
van hier : - ses bienfaits à q. q. , Ie•
wand bij voortduring in zijne weldaden doen deelen ; - une pension , Een
,pensioen doen behouden; - un bail,
Bene huur verlengen. , Langer
snaken , Verlengen ; - une muraille, 'Eenen muur verder voortbouwen, *-, v.

n. Aanhouden, Voortduren, Voortgaan.
AANM. Men zegt : - a (lire , etc.), wanneer de verrigting van tijd tot rijd
'wordt afgebro k en , en : - de (lire, etc.),
wanneer dezelve onafgebroken voortduurt.

Continuité , f. Zamenhang , m. * - , On.
wfgebroken voortgang , M. * -, Aan-

eenschakeling, vr.
Contintment , adv. Onafgebroken, Zonder
ophouden.
Contondant, te, asij. Kneuzend , .Kneuzing
veroorzakend , als : Un ba,on eat un in-

strument -, -Een, stok is een kneuzing

veroorzakend werktuig.
Contopaetes , m. pl. bij de ouden , Kuns.•
tenaars , welke op hun voorhoofd Benen
langen stok in evenlvigt hielden , en
boven aan dezen stok was eene plank
bevestigd, waarop twee kinderen worstelden.
Contorniate, adj. f., als: Médaille -, on:
* -, f. Gedenkpenning met Benen ver.
hevenen rand, alsof dezelve gedraaid
ware, m.
Contorsion , f. Wringing , Draaijing ,
Zenuwtrekking, vr.; Faire des contorsions , Iet ligchaam in allerlei bogten
wringen. *-, Scheefheid , Verdraaijing, vr.; - du con, Scheefheid van
den nek, vr. * -, Overdrevene hou
-ding,
Buitengewone beweging, vr.
Contour, m. Omtrek, Buitenste omtrek,
m. *—, Omtrek, Omvang, m. *-,

Golving, vr.
Contournable, adj. Dat ombuigt of omgebogen kan worden.
Corrtourné, adj. Gevormd. *—, Scheef.
Contourner, v. a Den omtrek maken.
Contra , m. een vogel. °-, zekere plant.
Contrabout, m. veroud. , Verpand grond stuk , o.
Contractant, te, adj. Contracterend. *-,
m., enkel in: pl. Contr?ctans, Contrac.
ranten , Diegenen , welke een contract
maken , m. nmeerv.
Contractation, F. zekere regtb. in Spanje.
Contracte, adj. Zamengetrokken; Verbe
-, Zamengetrokken werkwoord , (b. V.
tivoên , voor woeden).
Contracter, v. a. Maken, Aangaan, Slui.
ten , Voltrekken ; - un mariage, Een
huwelijk aangaan; - des dettes, Schul.
den maken ; -- une alliance , Een ver•
bond sluiten ; - l'habirnde de q. ch.,
Zich aan iets gewennen; - une mala.
die, ,Ene ziekté krijgen, Zich allengs
eene ziekte op den hals halen. * --, in
de natuurk., Zamentrekken, Tot Benen
kleineren ontvang brengen. * — ( Se),
V. pr. Inkrimpen, Zich zamentrekken.
* _ , V. n. Een verdrag aangaan of

sluiten.
Contracteur, m Ijzer, waarop men een
spit beweegt, o.
Contractif, ive, adj. Zamentrekkend.
Contractile , adj. Eene terug trekkende

,kracht hebbende.
Contractilité, f Terugtrekkende kracht, vr.
Contraction , f. Zamentrekki ng , Inkri m.
ping, vr. *-, in de spraakk., Zamen.

trekking (vals twee lettergrepen tot

eens) , yr.
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Contractuel, lie, adj. Uit een contract of
overeenkomst voortspruitende.
Contracture, f. Optrekking of Inkrimping
der leden, vr. *—, l7erdunning (eener
zuil) , vr.
Contradictenr, m. Tegenspreker, m. *-,
Tegenspraak , vr.
Contradiction , f. Tegenspraak, vr.; Esprit de —, Geest van tegenspraak, m.;
ook: Eeuwige tegenspreker , , m. *
Tegenstrijdigheid, m.; Ecre en — avec
soi-mécne, Met zich zelven in tegenspraak zijn. * — , Tegenkanting, vr.
Contradictoire, d dj. Tegenstrijdig. *—,
Hetgene geschiedt in tegenwoordigheid
van beide partijen, of na beide partijen gehoord te hebben.
Contradiccoirement, adv. Na beide para
tijen gehoord te hebben.
Contraignable, adj. dan regtsdwang onder'Werpen , Pan regtswegs kunnende ge.
dwongen worden.
Contraindre , V. a. irr. Dwingen , Nood.
zaken; ook: Bedwingen, Beteugelen.
*— (se), v. pr. Zich bedwingen. AANM.
Contraindre à beteekentDwinjen om iets
te doen; Contraindre de, Dwingen om
iets te laten.
Contraint, te , adj. Gedwongen , Onnatuurlijk , Gemaakt. * — Gedwongen,
Tegen wil en dank.
Contrainte , f. Dwang , m. * —, Dwang,
m. , Dwangmiddel , o. * --, bij regtsgel., als : — par saisie de biens, Geregtelijke beslaglegging op goederen, vr.;
— par corps, Geregtelijk bevel , om ee•
nets schuldenaar gevangen te zetten,
o. -- , Dwangbevel , o.
Contraire , adj. Tegengesteld, Strijdig,
Tegenstrijdig; van hier : I1 m'a tonjours été —, Hij is altijd tegen mij
geweest. * —, Schadelijk , Nadeelig ,
Tegen; Vent—, Tegenwind, m. * —,
m. Tegendeel , o. ; van hier : Au —,
Tout an —, In tegendeel.
zie Elaute-contre.
§ Contralto
Contrariant, te, adj. Tegensprekend , Te
Een dwars -genstrvi;Uhom—,
-drijve,m.
Contrarier, V. a. Tegenwerken, Tegenstroven. *-- (ce), v. pr. Met elkander
strijden; ook : Zich zelven tegenspreken.
Contrariété, F. Tegenstrijdif°heid , yr. * —,
Tegenheid, Moeijelijkheid , vr., .Hin.
derpaal, m. , Tegenkanting , vr.
Contraste , m. Tegenstelling , vr., Con.
Tegenstrijdigheid , vr.
trast, o.
Contraster, V. a. Tegen elkander over plaat
Tegen elkander doen afsteken,-sen,
Contrasteren. ' -- , V. n. Tegen elkan-
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der over staan ,. Contrasteren , Bij el.
kander afsteken.
Contrat, m. Overeenkomst. vr., Verdrag,
Contract, o.
§ Contratenore , m. zie ilaute•contre.
Contravention , f. Ongehoorzaamheid , O•
vertreding , vr.
Contra- eerva, f. zekere plant.
Contre , prép. eene strijdigheid aanduidende , Tegen ; Parler — sa pensée , Te
zijn gemoed spreken. *--, nabij -gen
aanduidende , Tegen , ,4an , Bij.-heid
* —, m. Tegen , ee. ; Le pour et le —,
Het voor en tegen. *—, Kloofmes der
vormmakers, e. * -- woord van zanenstell., waar liet tegen, aan de zijde , naast beteekent.
Concre-allée , f. Zijlaar , vr.
Contre•amiral, m. Schout-bij-nacht, m.
Contre• appel, m. Tegenfint (in het schar.
`
men) ; vr.
Contre-approches, f. pl. Tegenloopgraven,
yr. meery.Contre-balancer, V. a. In evenwigt houden; fig. Tegen ... opwegen , Evenaren. * — (se) , v. pr. Elkander in evenwigt houden.
Contrebande, f. Smokkelhandel, Sluik
Smokkelarij , vr. ; Entrer-handel,m.
en —, Insmokkelen.
Contrebandier , m. Smokkelaar , m.
Contrebandière , f. Smokkelaarster, yr.
Contre-bas , adv. Pan boven "naar beneden.
Contre•basse, f. Contrebas, vr.
Contrebatterie , f. Tegenbatterij , -vr. ; fig.
Tegenmaarregel , m.
Contre -biai, in : A —, adv. Verkeerd,
Ave regts.
Contre-biseau , m. Sluif (aan Bene orgel•
pijp), vr.
Contre-bittes, f. p1. Betingknies , vr. mrv.
Contre-boutant, m. Tegenpilaar, m.
Contre =bouter, v. a. Met tegenpilaren on.
dersteunen.
Contre- brasser, v a. Tegenbrassen.
Contre-brode, m. soort van zwarte en svit-

, m.

te parel.

'

Contre-calquer,v.a , Nateekenen(zi eCalquer).
Contre- eapion, m. Dekstuk van den steven, o.
Contre.caréne, f. Tegenkiel , vr.
Contreearrer, v. a. Tegenwerken.
Coutre- chant , f. Tegenzang , m.
Contre-charge, - m. aan zweefstoelen , Tegenwigtsteen , m.
Contre- charme, m. Tegentoovering, vr.
Contre.enássis, m. Tegenvenster, Dubbel
venster, o.
Contre-chevron, m. in een wapenschild, Te.
genkeper , vr.
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Contre-chevronné, ée, adj. Met tegenover.
gestelde keper.
Contre-civadicre, f. scheepsw. , Schuifblin- de, vr.
Contre.cl._ef, f. Tegenslui tsteen , M.
Contre- coeur, m. Muur aan eenen haard,
waartegen men stookt , M. * —, ou ; —•
de fer, Staande plaat, vr. * —, als:
A —., adv. Met tegenzin.
Contre-coup, m. Tegenstuit, Weêrstui.t,
Tm.. * --, bij heelmeest., Breuk door eewen weerstuit , vr. ; fig. Welrstuit,
(d. i. invloed_, die eens anders ongeluk., enz. op ons lot , enz. heeft ,) nt.
Contre -dan , e , f. Contredans, 9n.
Contre•déa ement, rit. Tegenafwijking
Terugtrekking van den degen , terwijl
de andere de zelfde beweging maakt.
Con.tre-cíér,
ager, V. n. in het scherm. , Den
.degen insgelijks terug trekken.
Contrei +ire, v.• a. irr. Tegenspreken, Betwisten. *— , Tegensprekerd , Weerspre.
ken. *—, Strijdig handelen utet, 1Jan.delen tegen. *—, Strijden of Strijdig
.zijn met. * —, T'ernietigen , Krach
maken. * — (se), V. pr. Zich-relos
tegenspreken; ook: Elkanderen tegen:spreken, Met elkanderen strijden.
Contredisant, te, adj. Gaarne tegensprekend , Tegensprekend.
Contreeit, m. Tegenspraak, vr.; in: Sans
—, Zonder tegenspraak. * —, hij regts,geo., pL Contredits, , Tegenschriften, o.
meerv. , WWederlegingen , 'vr. meere.
Conzt.ée,., f. Landschap , Gewest, o. , .andstreek , Streek , vr. , Land, o., Kon.
,fret , vr.
Contre icai le , f. Onderste gedeelte eener
schelp , oe
Contre-échange , f., Wederzijdsche ruiling , vr.
Cont; e -écrou , m. Tegenschroef, vr.
Contre-efffort, m, Tegenpoging , froder-

zijdsche poging , vr.

Contre-émailler, V. a. Emailleers.el onder
.het goud leggen.

Cot,tre-enqucre , f. Tegenonderzoek , o.
Contre-epreuve, f. Overdruk of Tegesa,dr.uk eener plaat , at.
Contre-épreuver, v. a. Eens plaat overdrukken..
Concre-escsrpe, f._Contrescarpe, Buitenkant
van de gracht, m. , Contrescarp, vr•

Contre-espalier, m. Tegenlatwerk , o.
Contre-étaznbord , in. Lap tegen den ach.
tersteven , rn.
Contre-écrave , f. Binnenvoorsteven , m.
Contre-extension , f. Tegenspanning , vr.
Contrefacon, f. Namaaktel , o. *—, bij

boekdrukk.
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,

Nadruk , fn.

Contrefacteur, m. Nadrukker, m,

Contrefaction , f. Nadruk, m. , Nadrak-

ken, o.
Contre-faire , v. a. irr. Nadoen , Nama ken , iVabootsen. * — , Den schijn van
iets aannemen; — le fou , Zich gek hou den. *--, veranderen, om onkenbaar
te maken ; — sa voix , Zijne stem veranderen. * —, bij boekdrukk., Nadrukken. * — (se) , v. pr. Zich vermommen
of verbergen , Veinzen.
Contrefait, te, adj. Geveinsd , Gemaakt,
Veranderd. * -*, Mismaakt, Wanstaltig, lJlisvormd , Lee/ijle.
Contre-fanons, m. pl. Nokgordings , Demp
-gordine,
vr. meerv.
Contre.fendis, m. Tegensplijting, (in leigroeven ,) vr.
Contre-fenêtre, f. Dubbel venster , o.
Centre-fente f. Tegenspleet, vr.
Contre-feu , m. vuurscherm , o.
Contre-fiche , f. IJoekstijl , m.
Contre• finesse , f. Tegenlist , vr.
Cortre• fissure , f. Tegenspleet (veroorzaakt
door Benen tegenslag) , vr.
Contre.fleuré, ée, adj. Met tegenover*
staande bloemen.

Contre-fleuronné, ée , adj. Met tegenover staande bloempjes.

Contre-forces, f. p1. Tegenkrachten, vr.
meerv., Tegenmag t, vr.
Contre.forger,v-.a.flan beide zijden smeden.

Contre.forc, m. Tegcnmuur, Steunmuur,
m. * — , bij laarzenra. , Voering in de
schacht eener laars , vr.
Contre-fossé , in:. Tegengracht, Buitengracht, vr.
Contie•roulement, m. Opstuwing (van ivatel. in eene pijp), vr.

Coutre-fraser , v. a., Voor de derde maal
kneden.
Centre • fruit, m. Vermindering eens muur:
naar boven, vr.
Contre- fugue , f. Centre-fugue , vr.
Costre-wage , m. Tegenpand, o.
Contre-garde , f. Driehoekige borst wering
-tot dekking van een bolwerk , vr.

Contre-hacker, v n. Kruisstrepen maken
bij het hacher'en.
Contre-hachure, f. bij gray. en teek., K uis•
strepen , vr. meert'.
Contre- hater, m. Staand spitijzer, o.
Cortie- beurtoir, m. Tgenkiopper, m.
Corstre-indicaci.on, f. Tegenstrijdig tee,

,

ken , o.

Contre- jariger, v. a. Ee.n stuk hout op
het asndere meten, waar het ingevoegd

zal worden.
Contre-jour , m. P'alsch ligt , Tegen/ir/st ,
o.; A —, In een valsch licht.
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Contre-jumelies, f. pl. Dubbele rij stee
nen langs eene goot, vr.
Contre•lames , f. pl. Houten latjes aan
her weeftouw der gaaswevers, o. mrv.
Contre- latte, f. Tegenlat, vr.
Contre-latter,v.a.L'an tekenlatten voorzien.
Contre-latcoir, m. Ijzer, waarmede exen
de latten tegenhoudt , op welke men iets
vastspijkert, o.
Contre-lectre, f. Tegenbrief, m., Herroe
-pingva
iets voorgaands , vr.
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gestelden weg inslaan;. fig. Tegendeel , o:.
Contre.pilastre, m. Tegenpilaar, m.
Contre..pleige, in. Tweede borg, m.
Contre-pleiger , V. a. Tweede borg zijn.
Cohere-poio's, en. Tegenwigt, a. ; fig. Tegenwi gt, o. *--, Balanceerstok, mi.
* - , bij paardrijd. , als: Carder Ie — ,
Zoodanig te paard zitten , dat nooit
altijd in Bene regte rigting is.
Contre-poil, m. in : A -, Tegen het haar;
ook : Tegen de wol, of. de vleug; fig.
Prendre tone affaire à -, Eene zaak ver
Contre•mailler, v.a. Dubbele mazen maken.
-kerd
aanvatten.
Contre- mailles, f. pl. Tegenmazen s Dub.
Contre-poircon, nt. Doorslag,- tot het tebelt mazen , vr. nzeerv.
,kenboren, an. *^-, Letterstempel, m.
Contre.magcre, ni. Onderstuurman , lloogbootsman, m. * -, in groote fabrijken, Contre-poinconner, v. a. Den letterstem.pel inslaan...
Werkbaas, Opziener , on.
Con^re-point, m. Tegenzang , m., ContraContre-marndement, m. Tegenbevel, o.
p u n.t , o.
Contremander, V. a. Tegenhevel geven, t
Afbestellen.
1 Contre - pointe, f. w. gebr., Gestikte deken, i. r.
Contre- marche, F. Tegenmarrch, m. *-, 1
Contre-pointer, v. a. Stikken , Doornaaiin weverijen, Dwarstreden o 1der de
kar, men, welke door de koorden op. en
jen. * -, bij artill. , (flet geschut) tea
gen eene batterij rigten, yan -welkt
neergetrokken worden, vr.
men beschoten wordt.
Contre-marée, F. Tegenstroom, m.
Contre-marque, f. B,ijteeken, Tweede of Contre-poison, no. Tegengif, Tegengift ,,.
o.; fig. Tegenmiddel, legeugift, o.
Derde teeken, Tegenwerk , o. * -, La.
ter merk, o. * -- , Valsch teeken aan Contre-porte, f. Tweede deur, Buiten
-deur,
vr.
de tanden van een paard, o.
Contre porteur, m. Looijer , die zijne waContre-margner, V. a. Tian een bijteeken
ren rondvent , o.
(enz., zie Contre-marq-oe) voorzien.
Contre-poser, v. a. (Eenen post) verkeerd
Concre-mine, f. Tegenmijn, vr.;. fig. Teboeken.
genlist , vr.
Concre-poseur, M. Opperman, die stee
Contre-miner, v. a. Tegenna.ijnen maken;
aanneemt en plaatst, m.
-ne
fig. Tegenlist gebruiken.
Contre-position , f. Verkeerde boeking van
Cootre.•mineur, m. Tegenmi jngraver , m.
vr.
eenen post,
Contre•mont, adv. Opwaarts, Bergop. *-- ,
Concre. potence , f. in citurw. , Spi lstaaf , yr.
Tegen den stroom ; Aller á -- , Tegen
Contre-puuee
, ni. Hefboom , na.
den strooua invaren.
Contre inot, m. Tegenparool, Tweede pa- Contre-profiler, v. a. Holle lijstcri maken r
die in elkander gaan.
rool , o.
Contre- promesse, f. Tegenbelofee, Tegen.
Contre-mur, m. Tegenmuur, on.
promesse , vr.
Contre-rarer, V. a. Eenen tegenmuur spaContre-queue d'aronde, f. Dubbele zwa.
ken, Man eenen tegenmuur voorzien.
luwenstaart, no
Contre-ongle, m. Dwaling in het spoor
Contre.quille, f. Tegenkiel, vr.
yan een hert, vr.
Co^itre retable, no. Grond van een a,lte°ar,
Contre-ordre , m. Tegenhevel , o.
waartegen Bone schilderij, enz. staat, m,
Contre-ouverrure, f. Tegenopening, TweeContr e.résolution, f. Tegen omwenteling,vr.
de opening (aan eene wonde) , vr.
Contre-partie , f. Bovenstem Tegenstem, Contre-révolutionnaire , adj. Ees;e tegen
-omwentlig
toegedaan.
Tegenpartij, vr. *-, bij eenen bankier,
Contraboek, Tegenregister, o. *-, Contre-ronde , f. Tweede ronde , vr.
Tegenpartij, yr. , Tegendeel, o., Te- Contre-ruse , f. Tegelslist , vr.
Contre•sabord, m. Luik eener geschut.
gengesteld gevoelen, o.
poort, o.
Contre-pence, f. Plaats in Bene waterlei
Contre-saison, f. Laat en ongewoon jaar.
ophoudt, vr.
-ding,ehtwar
get1 jde , vr.
Contre- perser, V. a. Tegenboren.
Contre.salut, on. op zee , Tegengroet, sas.
Contre-peser, V. a. fig. Tegen opwegen.
Contre-pied, m. bij jagers, Tegengestelde Contre-Bangle, f. Riem ter bevestiging
rigting, vr. ; Prendre le -, Den tegen.
van den buikriem, ns.
-

-
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,

-

-

,
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Contre.sanglon, m. zie Contre-sangle.
Contre-scel , m. Tegenzegel, o.
Contre-sceller, v. a. Een tegenzegel op ..
drukken.
•
Contre-seing, m. Tweede onderteekeni ng,vr.
Contre-sempler, V. n. En patroon over-

Contre.visite, f. Tweede onderzoek, o.
C9: tribuable, m. Belastingschuldige, m.

29t

brengen.

Contre-sens , m. , Tegenstrijdige zin , m.
Tegenstrijdigheid , vr. , Onzin , m.
Het omgekeerde of tegengestelde , o.
Verkeerde zijde, vr.; A —, Verkeerd ,
Averegts.

Contre-signer, V. a. Jiledeteekenen , Contrasigneren.

Contre-signeur, m. Degene , die medeteekent of contrasigneert.
Contre-sommation, f. Oproeping van Benen
tweeden borg tot borgstelling , vr.
Contre-sommer, V. a. Eenen tweeden borg
oproepen, om aan de borgstelling te
voldoen.
Contre-sommier , m. Half bereid parkement , 0.

Contre•stimulant, zie Contre-stimulus.
Concre-stimuliste , m. Voorstander der te
vr.
-genprikl,
Contre-stimulus, m. Tegenprikkeling, vr.
Contre- taille , f. Tegenkerfstok , m. 'u—,
Kruissnede, vr.
Contre-tailler , v. a. Kruissneden waken.
Contre -temps , m. Onverwacht, onaange.
naam toeval, Onverwacht beletsel , o.;
Tomber dans un —, Iets te ontijde doen;
A —, Te ontijde , Te onpas. »—, Pas
tegen de maat, Contretemps, m.
Contre-tenant , m. bij een tornooi , Kampvechter, m.

Contre-tenir, V. a. irr. Tegenhouden (iets,
waarop men slaat).
Contre- terrasse t f. Terras op of tegen een
ander, o.
Contre-tirer, V. a. ifftrekken, Overteekenen.

Contre-tranehées, f. pl. Loopgraven der
belegerden tegen de belegeraars, vr.
meerv.

Contre-unique, f. zekere schelp, Horen,
welks opening-„schuin staat, an.
Contrevallation , f. Tegenverschansing ,
Contravallatie, vr.
Contrevenant, tn. Overtreder, m.
Contrevenir, V. n. irr. (à) Strijdig handelen niet, Overtreden.
Coutrevent, m. Luik, I'ensterlui k , o.
* — , bij timmerl., Windstut , m.
Contreventer, v. n.. Tegenstutten maken.
Contre-verge, f, bij fluweelwev., Tegenroede, vr.
Contre-vérité , f. Tegendeel der waar
-heid,o.

Contribuer,

V. n. (à) Bijdragen, Toebrengen. *—, Belasting betalen. *--,

Brandschatting betalen.
Contribute , adj. ongebr. , bij ROLLIK
Man den zelfden stam.
Contributif, ive, adj. De schatting regelend of betreffend.
Contribution , f. Bijdrage , Schatting, Belasting , Contributie, vr.; — foncière,
Grondbelasting , vr. , Grondlasten , m.
meerv. ; — personnelle , Personeele belasti ng,, vr., Personeel , o. ; — directe
on indirecte . Directe of Indirecte belasting , vr. * --, Brandschatting,
Contributie , vr.
Contributoiremenc, adv. Bij wijze van

schatting.

Contrister, V. a. Bedroeven , Grooteli j ks
bedroeven.
Contrit , te, adj. bij godgel. , Berouwliebbend. * —, Zeer treurig, Bedroefd,
Verbrijzeld.
Contrition, f. Berouw, o., Diepe droef
, vr.
-heid
Controle , m. Dubbel register , Tegenboek,
o. * —, Keur, vr. of Stempel op goud
of zilver, m. *-- , Post van tegen+
boekhouder, of controleur, in. --,
Dagboek van Benen stafofficier o.
ContiSler, v. a. Op het tegenboek plaat
Controleren. * —, Stempelen , Keu -sen,
(zie Controle); fig; Berispen ,-ren,
Bedillen. * —, V. U. fig. dan.merkingen maken (op, sur).
Contróleur,, m. Tegenboekhouder, m.
Controleur, Opziener, m.; fig. fam.
Bediller, Bedilal, m.
ContrBleuse , f. fig. fain. Bedilal , Bedil seer , vr.
Contro-stimulus , zie Contre-stimulus.
Controuver , v. a. I7erzinnen, Verzieren.
Controverse, f. Godgeleerde twist, Vuist
over geloofspunten, M. * —, Weder/eg.
gende godgeleerdheid, vr.
Controversé, ée, adj. Betwist.
Controversiste , m. Die betwiste geloofspunten behandelt.
Contumace , f. Weigering , om voor het
geregt te verschijnen, lViet-verschije condamné par —, Bij
ning , vr.; Etr
contumacie veroordeeld worden. a—,
adj. Bij contumacie veroordeeld. * --,
m. et f. Degene , welke bij contumacie
veroordeeld is.
Concumacer, V. a. Bij contunlaCie veroor-

deelen.
Contumax, adj. zie Contumace.

Contumélie , f. veroud. , Hoon , m..
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Contumélieusement, adv. veroud , Honend.
Contumélieux, use , adj. veroud., Honend.
Contus, se , adj. Gekneusd.
Contusion , f. Kneuzing , vr.
Contusionner , V. a. w. gebr. , Kneuzen.
Convaincant, te, adj. Overtuigend.
Convaincre, v. a. irr. Overtuigen. *- (se),
v, pr. Zich overtuigen.
Convalescence , f. Genezing , Herstelling
vr. ; Écre en - , .flan de beverhand zijn.
Convalescent , te , adj. Herstellend , flan
de beterhand.
Convallaire, f. Salomonszegel , o.
Convenable , adj. Overeenkomstig , Voeg
zaam , Betamelijk, Behoorlijk. * --,
m. Voegzame, o., Voegzaamheid, vr.
Convenablement , adv. Voegzaam , Behoor.
lijk , Betamelijk ; - h , Overeenkom
-stig.
Convenance, f. Overeenkomst , Evenre
Gelijkvormigheid", vr., Wel'-dighe,
stand , m. , Betamelijkheid , vr. * - ,
pl. Convenances , als - Garder les conve.
rances , Zoodanige personen bij . elkanderen.verzoeken , die, ten aanzien van
jaren , rang, enz. bij elkander voegen.
Convenant, ni. Verbond (der Schotten ter
handhaving hunner godsdienst), Convenant , o. • -- , te , . adj. veroud. , Overeenkomstig , Voegend.
Convenir, V. n. Overeen komen, Overeen.
stemmen. * —, Voegen (aan , à) , Ge
zijn. *-, Toestemmen, Over.-schikt
een komen (regens , de). * - , v. imp.
Betamen , Voegen , Te pas komen.
Conventicule , m. Heimelijke bijeen•

komst, vr.

Convention, f. Overeenkomst , vr., Perdrag, o. *--, Staatsvergadering, Conventie, vr. * --, als: Conventions de
manage , Iluwelijksvoorwaarden , vr.
meerv.; Conventions matrimoniales , Hetgene de vrou w in gevolge de i:uwelijksvoorwaarden toekomt, o,
Cociventionnel; lie, adj. Volgens onderlin-

ge overeenkomst, Conventioneel.
Uit een verdrag voortspruitend of daarop steunend.
Conventionnellement, adv. Volgens verdrag.
Conventionnels , m. pl. Vrienden of Leden
der conventie , meen.
Conventualité , f. Kloosterbroederschap ,
Kloosterleven, o.
Conventuel , lie , adj. Kloosterlijk.
Conveutuellement, ads. Volgens de kloos.
terregelen.
Convergence, f. Zamenkomst van twee
lijnen in één punt, vr.
Convergent , te, adj. Op Mé , punt uit-

loopend.
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Converges , V. n. Op één pijnt tai tloopen.
Convers , se, adj. in kloosters, Dienend;
Frère -, Leekebroeder , m.; Soeur coo.
verse, Leekezuster, yr. * -, in de redeneerk. , Omgekeerd.
Convërsation , f. - Gesprek, o. * --, Om'.

gang ,

Mn.

.,

Converseau, m. Molenplank, vr.
Converser, v. n. Pen gesprek houden.
* -, Omgaan.
C'onversible, adj. ongebr., zie Convertible.
Conversion, f. Verandering (van het eene
in het andere), Iferwisseling , vr. *-,
Bekeeri rig , vr. * -, Zwenking , yr.
*_, Omkeering, vr.
§ Converso, m. Plaats op het dek, waar
de schepelingen te zamen komen , om
te praten , vr.
Convertible, adj. Veranderbaar. *-, Yer.
wisselbaar.
Convertir, V. a, Veranderen (in iets an.
ders). * -- , Verwisselen , Verruilen,
Y7.srkoopen (voor , en). * _, Bekeuren.
* - (on), v. pr. Veranderen. * --, Zich
bekeeren.
Convertissable, àdj w. gebr., Verander.
baar, Verwisselbaar.
Convertissernent, m. Verandering, Ver
-wiselng,
vr.
Convertisseur, m. fam. Geleender, m.
Convexe , adj. Bol.
1
Convexirostre, adj. Met eens rond uit
-stande
neb.
Convexité , f. Bolheid , vr.
Convexo-concave, adj. Bot aan de eene en
hol aan de andere zijde.
t
Convexo- convexe adj. ,flan beide zijden
bol. `
.
Conviction , f. Overtuiging, vr.
Convié , na. Genoode , Gast, m.,
Convier, V. a. Nooden , Noodigen; fig.
Ui tnoodigen , .4anze; ten, Mansporen.
Convive , m. Gast , m.
Convocation , f. Bijeenroeping, Zamen.
roepi ssg , vr.
Convoi , m. Lij ks taatsie , Begrafenis,
vr. * - , in de kri jgsd. , Toevoer van
levensmiddelen onder bedekking, m.,
Convooi , o. * - , in liet zeewez. , Ge.
leischip , o. *.., Koopvaardijvloot onder bedekking van oorlogschepen, vr.,
oonvooi , o.
Cónvoitable, adj. bijna veroud. , Begeerlijk.
Convoiter, v. a. Begeeren.
Convoitise, f. Begeerlijkheid, vr.
Convoler , v. n. (en secondes noces, h un
second tuariage ,) ren tweede huwelijkk
aangaan; -- en troisièmes noces, Voor
de derde naaal trouwen.
Convoluté , he , adj.

van bladen, Opgerold.
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Convolvulacées, f. pl. geslacht van planten.
Coonvolvuloïdes, f. p1. geslacht van planten.
9j Convolvulus, m. zie Liseron.
Convoquer, V. a. Bijeen roepen, Zaysen•
roepen.
Convoyer, V. a. Begeleiden, Verzeilen ,
Convoyeren.

Convulsé , ée , adj. als : Muscle —, Spier
in stuiptrekkende beweging, vr.
Convulsie, ive, adj. Stuipachtig. *--,
Met stuiptrekking verzeld. *—, Stui.s••
trekkingen veroorzakend.

Convulsion , f. Stuiptrekkeng , vr. ; fig.
Buitengewone beweging, Beroering, vr.
Convulsionnaire, adl. w. geur., Met stuip trekkingen gekweld. * — , zie Convul•
sionniste.
Convulsionniste, m. et f. Dweeper, ara. of
Dweepster, die stuiptrekkingen krijgt.

Conyse, zie Conise.
Coobligé, m., Coobligée , f. flZedeverplig.
te, no. en vr.

Cookia, ft geslacht van planten.
Coopérateur, m. Medewerker, m.
Coopération, f. Medewerking , vr.
Coopératrice , f. Medewerkster, vr.
Coopérer, V. n. Zamenwerken , Mede
werken.

Cooptation, f. perkiezing (tot lid), vr.
Coopter, V. a. Verkiezen (tot lid).
Coordonnées, f. pI. Deelen van de as eens
boog: of cirkels tusschen de loodlijnen,
welke op die as getrokken worden, en
die loodlijnen, o. meere.
Coordonner , V. a. Verbinden , Regelen.
Copahu , rn. zie Copaïer; Baume de --,
Copahubalsem , ns.
Copaï )a , zie Copaïer.
Copaïer, m. zekere boom.
Copaja , m. zekere boom.
Copal , na., Copalle, f. zekere gom.
Copalline, f. zekere gom.
Copalme, m. zekere boom.
Copartageant , m. Deelgenoot , m,
Copeau, rn. Spaan, Spaander, m.
Copeck, rn. zekere Russische munt.
Copermutant, m. Die een geestelijk ambt
vervult.
Copernic , m. , als : Système de -, Stel.
sel van Copernicus , o. *--•, zeker
werktuig , om de bewegingen der planeten volgens het stelsel van C: perniens te bepalen. * -- , vlek in de maan.
Copernicien , m. slanhanger van het stel.
sel van Copernicus , m.

Cophte , zie Copte.
Cophtique , zie Coptique.
Copiate, m. weleer, Doodgraver, m.
Copie, f. Afschrift, e., Kopij, vr. *—:

bij koopl. , als: Live de — de letcres,

Kopijboek, o. * _ , in cie schilderti. ,

Kopij, vr. *-^, bij letterz. en drukk.,
Kopij, vr.; van hier: Copies de chandelle, Eenige exemplaren, welke de
werklieden voor zich behouden, o, mrv.
Copier, v. a. Kopijeren (d. I. naschrijven , nateekenen); van hier : — la na.
Lure, De natuur navolgen ; fig. — tine
personne, Iemand navolgen.
Copieusement, adv. Overvloedig , Peel.
Copieux , use , adj. Ruim , Overvloedig.
Copiste , m. Kopijïst, m.
Copou , ni. soort van linnen in Sine.
Co-preneur, m. Medehuurder , m.
Coprin , rn. geslacht van kampernoeljes.
Coprocritique , adj. , als : Remède —, Zui •
verend middel (voor de darmen), o.
Copronyme, adj. Copr.onymus (een bij•

naam van Constantine: VI. , keizer van
Konstantinopel, dewijl hij bij zijnen
doop de vont bevuild had).
Coprophages, m. pl. zekere insecten.
Coprophorie , f. Uitwerping door de darmen , vr.

Co•propriétaire , m. et f. Medeëigenaar,,
m. , Medeeigenares , yr.
Coprosme, m. geslacht van planten.
Coprostasie , f. Hardlijvigheid , vr.
Copte , m. Kopte, m.
Copter, V. a. met Bene klok, Kleppen.
Coptique , adj.' Koptisch.
Coptic , ni. geslacht va.n planten.
Copulatif, ive, adj. Koppelend , Feeble.
deed; Conjonction copulative , Verbindend voegwoord, o.
Copulation , f. Vleeschelijke vermen'
ging, vr.
Copule, f. Koppelwoord, o. , Copula, vr.
* -- , bij regtsgeI. , zie Copulation.
Coq, m. Haan, us.; Chant du —, Ra
-- d'íude, Kalkoen,-negkrai,o.;
Kalkoensche haan, m.; — de bruyère ,
Korhaan , m. ; fin. fain. Le — du vil
De voornaamste-lage,dsonvi
van het dorp ; fam. Il est comme nu —
en pare , Hij leeft er, als een vischje
—, in een uurwerk,
in het water.
Kloof, vr. °—, in een slot , zeker
stuk. * --, zekere visch. * —, zekere
schelp.
Coq•à-lane, m. fam. Zot geklap , e.
Coq-des-jardins, m: Vrouwenmunt , vr.
Coquallin, m. zeker eekhorentje.
Coquantotolt, m. zeker vogeltje.
Coquar, m. Basterdfazant, m.
CogwAtre, m. Jonge half gesneden haan, m,
Coque , f. Schaal, vr., Dop , m.; — d'oeuf,
Eijerschaal, vr.; Oeuf Is la —, Ei uit
den dop, o.; — de noix, A7otendop, m.
* -- s Popje, Tonnetje (van eenen zij-
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zijdeworm) , 0. * —, in een touw,
Kink, vr.
Coquecigrue, zie Coquesigrue.
Coque-du-Levanc, Coque.Levant, f. zekere

vrucht.
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Coquilleux , use , adj. Vol schelpen.
Coquillier , m. Verzameling van schel.
pen, vr. * —, Schelpdoosje (met ver•
sten),

o.

Coq^sillière , adj. zie Coquilleux. ° — , f.

Coquelicot , m. Kollebloem, Klaproos, vr.
Coqueliner , V. n. W. gebr. , fam. Kraaijen

als een haan; fig. De meisjes naloopen.
Coquelourde, f. Anemone , yr.
Coqueluche, f. Kinkhoest, m. *— ze•
here vogel. * —, veroud., Monnikskap,

vr.; fig. Algemeen gezocht persoon , m.
Coqueluchiole , f. geslacht van planten.
Coqueluchon , m. Monnikskap ,, vr.
Coquemar, m. Ketel , Waterketel , on.
Coquernullier, m. geslacht van planten.
Coquereau , rn. Scheepje , o.
Coquerelles, f. p1. Onrijpe hazelnoten in

de bolsters, vr. meere.
Coqueret, on geslacht van planten, Jo-

denkers, Boberel, vr.
Coquerieo , m. Gekraai , o.
Coqueron , m. Scheepskeuken , vr.
Coquesigrue , f. fam. Beuzeling, vr.

Praatje voor den vaak, o. *—, zie
Fustrec.
Coquet, m. zekere Noranandische schuit.
* —, adj. Behaagziek , Coquet.
Coqueter, V. n. fam. Trachten te behagen.
* —, scheepsw. , Wrikken met een' riem.
Coquetier, m. Voerman, die gevogelte,

eijeren en boter in de stad brengt, vs.
* —, zeker tafelgereedschap, £ijer.
dopje , o.
Coquette, f. Behaagzieke vrouw , vr. ,
Behaagziek meisje , o. , Coquette, vr.
*—, zekere visch.
Coquetterie , •f. Zucht om te behagen,

Coquetterie , vr.
Coq.tillade , f. zekere visch.
Coquillage , m. Schelpvisch , m. * —, zie
Coquille.
Coquillart,m. Laag steengin vol schelpen, vr.
Coquille , f. S chelp , vr. ; — univalve ,
bivalve, multivalve, Schelp van een stook,

van twee stukken , van vele stukken, vr. ;
fig. Rentrer dans sa — , In de schulp
kruipen; fam. Elle ne fait que sortir de
sa —, Zij komt pas kijken. * -- , Eijerschaal ( van het ei af) , yr. , Na.
testdop (van de noot af), 'n. * —, aan
het oor , zie Limacon. * _, Schelp
Grotwerk, o. * —, Helft van-,verk
twee stukken, die aan elkander zullen
gesoldeerd worden , vr. * --, Schelp.
vormig versiersel , o. , Schelp , yr
* --, on : -- a boulet , Kogelpan , yr •
*_ , Voetbankje van den koetsier, o.
--, verkeerde letter , (hetzij in liet
bakje of in het zetten ,) yr.
.

Schelpsteen, m. ; ook : Schelpgroef, vr.
Cognillou, m in de munt, Stukje zilver,

dat zich aan den roerhaak zet , o.
Coquin , m. Detgniet, Schelm, en.; Tour
de —, Schelpstreek, m.
Coguine , f. Nietswaardig vrou'.vnzensch ,
S/eelst vrouwspersoon, o.; ook: Ligte•
kooi, vr.
Coquiuer, v. u. Een liederlijk leven leiden
Coquiuerie, f. Scheinserij , vr. , Schurkenstreek , m. *--, fam. Schurkerij ,
vr., Schurkachtig karakter, o.
Coquioule, f. Ploghaver , m.
Cor, m. Likdoren, m. *—, on : — de
chaasse , Horen , „jagershoren, on.; Don.
toer on Sonner du --, Op den horen bla.
zen ; van hier : (bij jagers ,) Chaser à
— cc a cri , Met groot gedruisch ja•
gen; fig. Demander, etc. ►one chose h —
et à cri, Iets met groot ge w eld vragen.
Coraces, no. pl. geslacht van - vogelen.
Coracias , m. geslacht van vogelen.
Coracine, f. geslacht van vogelen.
Coracite , f. zekere steen.
Coraco.brachial , adj. m. , als :. Muscle —,
on : * -- , m, Schouderbladhoekspier, vr.
Coraco-claviculaire, adj., als: Ligament—,
on : *—, m. zie Omo•claviculaire.
Coraco•hyoïdien, adj., als: Muscle--, on:
* —, zie Omo-hyoïdien.
Coracoide , adj. f., als : Apophyse —,
Uitstekende . hoek van het schouder.
blad, o.
Coraco•radial, adj. m. , als: Muscle — ,
eu : *--, m. Spier aan den uitsteken.
den hoek van het schouderblad , vr.
Coraignes, f. pl. Kleine koralen ringen,
ns. meere.

Corail, m. Koraal , o. •., Koraal, vr^
Corailler, zie Croasser.
Coraillère , f. Koraalba ot, vr.
Corailleur , adj. no. , als : 1°/scheur --, on:

* -- , m. Koraalvisscher , m.
Coraillolide , m. Ko' aalzaad , o.
Coraïschites , m. pl. Coraiischiten , (d. _•

het aanzienlijkste geslacht te Mecca,
waaruit Mah o med afstamt ,) fn. meerv.
Coral, rr. zie Coralle.
Coraline , zie Coralline.
Coraiioïde, adj. Koraalachtig.
Corallachate , f. Koraalagaat , o.
Corallaire , f. zekere boom.
Corallaires, m. pl. orde van Polypes.
Coralle, f. geslacht van wormen.
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Corallé, ée, adj. van artsenijen , LJaarin

koraal komt.
Coralligenes, adj. m. p1., als: Polypes —,

ou: *—, m. pl. Koraalpolypen, m.
Corallin , m. eene adder.
Corallinaires, m. pl. eene klasse van plant.

dieren.
Coralline , f. zie Corallin. * — , geslacht
van Polypes. * — , zie,, Peigne sangui•
volent.

Corallinées, f. pl. zie Corallinaires.
Corallinites, m. pl. versteende Polypes.
Corallis , f. soort van jaspis.
Corallites, m. pl. zie Corallinites.
Corallo-achate , zie Corallachate.
Corallodendrum, M. naam van verschillen
boorven.
-de
Coralloïde , adj. Xoraalach tig. * — f.
Koraalgewas , o.
Corallopètre, m. Koraalversteening, vr.
Corallorhiza , f., Corallorhizon , m. Bene

plant.
Coran, zie Alcoran.
Corassie , in. zie Hamburge.
Coraya, m. zekere vogel, Miereneter, m.
Corazo de Jésu, m. zekere plant.
Cor b , m. een visch.
Coo rba n , m. ,aart i j ksch offer van schapen ,
aan den voet van den berg Jirarath ,
door de Mahomedanen, o.
Corbeau, m. Raaf, vr.; Noir comme on
—, Zoo zwart als eene raaf. * _ , ze
• * -- , in de bouwk. , Uit--kervisch.
stekende kraagsteen , m. *—, in de sterrek. , Raaf, vr. * --, Ijzeren haak in
Benen muur , om eeroen balk , enz. te
houden, m. *—, Enterhaak, on.; fig.
Iemand, die in pesttijden de dooden
begraaft , m.
Corbeille , f. Mand , vr., Korf, m., Korfje , o. Opschik , welken de bruidegens zijne bruid gewoonlijk in een
mandje toezendt, m. * —, in de bouwk.,
J7ruchtmandje , li/landje met vruchten,
e. *—, Schanskorf, m. *--, geslacht
van schelpen.
Corbeille-d'or, f. Bene plant.
Corbeillée, f. Mand vol, vr.
Coibejeou, zie Corbigeau.
Corbi.calao, m. een vogel.
Corbigeau, m. zie Courlis.

Corbillard , m. Lijkwagen , m. * --, zie
Corbillat.
Corbillat, m. jonge raaf, vr.
Corbillon, m. Mandje, Korfje , o. * —,
opschep., Beschuitmand , vr. * —, zeker spel, 'waarbij men altijd met een
woord in on moet antwoorden.

Corbin, m. veroud., Raaf, vr.; nog over
in: Bec.descorbin.

L
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Corbine, adj. f., als : Corneille , on:
* —, f. zekere Laaf.

Corbivau , gym. soort van raaf.
Corbule, f. geslacht van schelpen.
Corcelet , zie Corselet.
Corceron , m. Kurk (aan een vischnet), vr.
Corchore , f. , Corchorus, m. zekere plant,
.1odenmaluw , vr.
Cordace, f. bij de Grieken, zekere dans.

Cordage, m. Touwwerk, o., Touwen, o.
meerv. * --, Touw , o. * —, 1/ademen

(d. i. meten) van hout, o.

Cordager, V. a. scheepsw., (Touw) maken.

Cordasse, zie Strasse.
Cordat, m. soort van sergie.

Corde,f. Snaar , vr. ; — a violon, Viool snaar, vr. ; Instrument à cordes , Snaar•

speeltuig , o. ; — de boyau , Darmsnaar
vr.; fig. 11 ne faut pas toucher cette corde -là, Men moet die snaar niet aan roeren; Toucher la grosse — , Taman het

gewigtigste eOner zaak spreken. *—,
Pees (van eenera boog) , v r.; fig. Avoir
plus d'une — ou plusieurs cordes à son
arc , Voor één gat niet te vangen zijn..
*_, Koord, vr., Touw, Snoer, o.,
Lijn , vr. ; Danseur de — , Koordendanser, in. *--, Strop , no., (Galg,
vr.) : Mériter la = , Den strop verdienen ; fig. Tirer sa —, Zijnen strop draai je n ; Lchapper,la —, De galg ontloopen ;

Faire amende honorable la — au cou , Met

den strop om den hals openlijk vergif
vragen ; Se - rendre la — au cou,-fenis
Venir la -- au cou, Zich op genade en
ongenade overgeven, Ootmoedig om genade smeeken; Mettre la -- au cou à
q. q., .flan de galg helpen, In het ver
storten ; Guns de sac et de — , Gal.-derf
geraas, o., Deugnieten, Schelmen,
Schurken, m. meerv. ; spr. w. 11 ne faut
point parler de — dans la maison d'un

peridu, Men moet niet van gebreken
. ,spreken in tegenwoordigheid van hen
welke dezelve hebben ; Le fouet et la —
en sons dehors, [Jet zal den kop niet
kosten. *—, Spanning (eener zenuw),

yr. * —, aan laken, Draad, no.; fig.
Cela montre la —, Men doorziet die
list. * —, bij bet meten van lout , Va.
dem , no.; Bois de —, Tfadernhout , op
*—, aan Bene biljart, Twee knopjes
op de zijden van de biljart, o. meere.

Corde•à-violon, f. zekere plant.
Cordé, ée, adj. Hartvormig.
Cordeau, m. Lijn, Meetlijn, vr., Meetsneer. e. * •- , Zelfkant (van grove
vol), m.

CORI

CORD
Cordée , f. Touw vol , o. , Bos , we
Cordelat, m. zekere wollen stof.
Cordeler , V. a. Yl echten , 41s een touw

d raai j en.

Cordelette, f. Koordje, Touwtje , o. * -,
aan eene schelp , zekere toUwvarmige
verhevenheid
Cordelier, m. Franciscaner (monnik), m.
Cordeliére, f. Franciscaner>non , vr. •
in de bouwk., Sieraad in de gedaante
van een touw, o. * -, bij boekdrukk.,
Rij vignetten om de bladzijden, vr.
*-, soort van gladde sergie. * -, ze
schelp.
-ker
Cordeline , f. Zelfkantdraden (aan zij
bij de glasblaz.,-de),m.rv*
Randkolf, m.
Cordelle, f. Jaaglijn , Treklijn, Lijn, vr.
Corder, v. a. Tot touw maken, Touw maken van ... *-, Vastpakken, Crnwinden , Binden._ * -- , als : - du tabac ,
Tabak spinnen. * —, als: - du bols ,
Hout vademen. --• , Snaren dooreen

vlechten , om er eene soort van raam
van te maken. * — (se) , V. pr. van
hennep , enz., Zich goed tot touw laten verwerken. *-, van knollen , enz.,
Stokkig worden.
Corderie, f. Lijnbaan , Baan , vr. * -,
2'ouwslaan , o.
Cordial, le, adj. Hartsterkend ; fig. Hartelijk , Opregr.. * -, m. hartsterkend
middel , o., Hartsterking , vr.
Cordialement, adv. Hartelijk, Van harte, Cpregt; Aimer -, Pan harte beminnen; Haïr -, Met zijn gauss/se
hart haten.
Cordialité, f. Hartelijkheid , vr.
Cordier , m. Tourslager, Lijndraaijer,
m. * --, Touwverkooper , m.; Boutique
de --, Touwwin >el , tea.
Cordiérite , m. zekere delfsta;.
Cordiforme, adj. Hartvormig.
Cordillas s m, grove wollen stof
Cordille, f. Jonge tonijn , die uit liet ei
komt, a sa.

Cordon, m. Streng, vr. welke dient tot
het zarnerstellen yan een dik touw ;
Corde à trois cordons , Touw a't n drie
strengen. * _, Koord, vr., Koordje,
Bandje , o.; fig. Tenir les cordons de
la beurse , De beurs hebben. * -- , Ordeband, m., Ordelint, o.; van hier:
Grand-cordon, Ridder, m. *-, in de
bouwk., IMluuurtrans, Kraag, m. * -,
Ronde steepen rondom een' vesting.
muur , m. * --, Rand om een munt
Pijp rondom eene fan.-stuk,m.*
rein , vr. * -• , Rand van zoden, m.

* - , als : Cordons cc frettes , Banden
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om de naaf, m. nmeerv. * --, Cordon
(van troepen) , o. * -, on: - ombili•
cal, Navelstreng, vr. * - , in de plantk.,
als: -umbilical, TZerhevenheid aan het
zaad , vr.
Corclon.bleu, m. in de nat. hist., naam
van eenen Bengali, Cotinga en van eene
schelp.
Cordon-de-cardinal, m. zie Persicaire.
Cordonner , V. a. Draaijen , Vlechten,
Cordonneren.
Cordonnerie , f. Schoonmaken , Schoenma kersambacht , o. * - , Schoenenwvinhel , m. , Schoenmarkt , vr.
Cordounet , m. Koordje, o. s-, Rand
om muntstukken , we * - , Rijgvete r, m.
Cordonnier , m. Schoenmaker , m. ; Maltre
-, Meester schoenmaker, Schoenma
battier , Laarzenmaker -kersba; ,
rd. ; - Garcon - , Schoenmakersknecht ,
m. * - , zeker dier.
Cordouan , m. Spaansch leer , o.
Oordouanier, m. Spa ansch-leet bereider, m.
Cordyle , m. zekere haagdis. * -, zekere boom. *-, geslacht van insecten.
Cordyline, f. geslacht van planten.
Cordylocarpe, f. geslacht van planten.
Cord , m. geslacht van insecten.
Cords , zie Cborée.
Corégone , m. geslacht van visschen.
Coréope , f. geslacht van planten.
Coréopsoïdes, f. pl. geslacht van planten.
Coresse, f. Bokkinghang , m.
Corètbre , f. geslacht van insecten.
Corge , f. Pak van 20 stukken katoen,
enz. , o.

Cori , m. zeker dier.
Coriace , adj. van vleeseb , Taai. *
in de .planrk. , Hard (als leêr).

Coriacé, ée, adj. Leêrachtig.
Coriaire , adj. Tot het looijen dienende;
Écorce -, Looischors, vr.
Coriambe , m. zekere voetmaat , Coriambus , m.

Coriandre , f. Koriander, m.
Coridon , m. een vlinder.
Corinde , f. geslacht van planten.
Corindon , m. zekere delfstof.
Corindun , m. zeker zaad, Pois.de•merveille.
Corine , Corinne , f. zeker dier.
Corinocarpe, m. eene.houtachtige plant.
Corinthien, nne , adj. Corinthisch:
Corcon , m. eene plant der ouden.

Coriope , zie Coréope.
Coriophora , Coriosmite , f.

Weegluss.

kruid , o.

§ Coriotrage marodendros ,
boom.

m. zekere was j
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Coriphée , as. zeker vogeltje.
Loris, m. zekere schelpp, die als geld
wordt gebezigd. * -, zekere plant.
* -, zekere plant der ouden.
Corise, f. geslacht van insecten.
Corisie , f. zeker insect.
Corisperme , m. geslacht van planten.
Corlieu, zie Courlis.
Corme, f. Sorbe , vr.
Cormier , m. Sorbenboom , m.
Cormière, zie Cornière.
Cormoran , m. Zeeraaf, vr.
Cornac, m. Oli fantleider , Comae, m.
Cornachine, f. zeker purgeerpoeder.
Cornailler, V. n. Ih 'iet regt in een gat

passen.
Cornaline, f. Kornalijn, m.
Cornard , m. bas, Horendrager , m.
Cornaret , m. geslacht van planten.
Coyne, f. Boren, Hoorn, m.; Béces h oornes , Horenvee, o. *--, Horen, o.;
-de cerf, Hertshoren, o.; De-, Hoor.
nen. * - , aan den voet van een paard,
enz. , Horen , o. , Horen , Koeho.
ren, Blaashoren, m. * -, in de bouwk. ,
als : - de belier , Ramshoren , m. ; u aboodanee, Horen des overvloeds , m.;
- de vache, Koehoren, m. *-- , scheepsw.,
als : - de vergue, zekere holte aan de
steng. * -, bij karrel., Comes de ranche ,
Karrongen, vr. meerv. *--, als: Cor nes, Uitstekende punten aan een kom
waarop men een bord zet, vr.-for,
rneerv. * -, bij looij., Witte streep
binnen in het leér,, vr. t.-, zie Arnmon; Ouvrage It -, Horenwerk, o.
Corné , ée , adj. Horenachtig.
Cornée , f. Horenv:i es , o. * -, Lepel
vol brandbare stoffen in - eene kar.
does, M.
Cornéense, I. zekere steenachtige zelf.
standigheid. * -, zie Aphanite.
Corneillard , mi. jonge kraai , m.
Corneille , f. Kraai , vr. * - , zie Ly*simachie.
Cornélie , f. geslacht van planten.
Cornélien , adj. ni. van verzen , In den
trant van Cor,ieille.
Conement, m. volg., Tuiten der noren,
D. * - , Ruischen , o.
Cornemuse, f. Doedelzak, m., Zakpijp,vr.
Cornéole, f. soort van brem.
Corner, V. n. Op den horen blazen , Toeten. * -.. , Door eenen horen aan ie.
mands oor spreken. * - v. a. fain.
Uitbazuinen. * -- , als : - (une chose)
aux oreilles de q. q. , Iemand aan de

noren lellen.
Cornet, m. Kleine horen, on.; - de pos.
Lillon , Posthoren , m.; - à bouquin ,

CORN
Horen van boombast, m. *-, in een
orgel, Horenregis r, o. * --, als:
- acoustique , Spreekhoren (waardoor
men tot eenen doove spreekt), m. *.-,
Peperhuis, o., Papieren zak, Zak,
m.; Faire des cornets, Zakjes plakken.
*-, zeker gebak, Oblie, vr., IJzerkoek, m.. * -, Inktkoker , m. * -,
Dobbelhoren, m. * --, Worsthorent-

je , o. * -, zekere schelp, Haren, m.
*_, scheepsw., als: - de mat, Mast.
koker, m. *-, in de ontleedk., naam
van sommige deelen, welke naar een
peperhuis gelijken.
Cornetier, m. Horenwerker, m. *-, Ho•
rendraaijer , m. * - , Horenberei •
der , m.
Cornette, f. Tlroulvemmnts, Kornet, vr.
* -, Standaard der ruiterij , m. *-,
Fitte vlag op sen maast van het schip
des bevelhebbers des smaldeels, vr.
* --, m. Standaarddrager, Cornet, m.
Corneur , m. 1-torenblazer, Toeter , m.
Corniche, f. IKornis, vr.
Cornichon , m. Horentje, o. *-, .gurk-

je , 0.
Corniculaire, m. bij de Rom., Deurwaar.
der, m. * -, Luitenant van den Tri bunus , m. * - , f. geslacht van planten.
Cornide , m. een boom.
Cornier , è re, adj. ,.4an eenen hoek ; Pilas.
tre -, Hoekzuil , vr. ; Pieds corniers ,
Boomen ter aanwijzing , hoe ver het
hout gekapt moet worden, m. meere.
* .--, in. .Uoeksti j l eener koets , m.
Cornière, f'. Goot , waar twee daken zag
menkorren, vr. * - , scheepsov. , Hek stzit, m., Rantsoenhout, o.
Cornifle , f. geslacht van waterplanten.
Cornillas , m. jonge kraai , vr.
Cornilles , Cornillet , m. naam van ver
planten.
-schilend
Corn;oie , f. vrucht van de Macre.
Cornion , Cornillon , in. zeker net.
Cornouille, f. Kornoelje, vr.
Cornouiller, m. Kornoeljeboom , m.
Cornu , ue , adj. Gehorend. * -, Hoekig
Kantig; fig. Zot, Mal, Nietig. *--,
van een paard, Welks heupbeenderen
zoo hoog als de ruggegraat zijn.
Cornuau, M. zekere visch.
Cornuchet, M. Klein horentje, o.
Cornud, m. Houten bak der zeepzieders, m.
Cornue , f. Kromhals, m., Retort , vr.
Cornue digitale , f. zie Lambis.
Cornuelle , zie I1iacre.
Cornuet, m. zeker gebak naar een dubbel

horen gelijkende.

Cornulaire, m. geslacht van Polypes.
Cornulaque, f. geslacht van planten.
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Cornupéde , m. Dier met horenachtige

tot een ligchaam maken.

voeten.
Cornus, m. Kornoeljeboom, m.

pr. Zich met iets zoodanig vereenigen,
dat daaruit slechts één ligchaam ont-

Cornutia , f. zie Agant^is.
Coro, m. Regt, dat de koning van Span•
je hief van het goud en zilver, hetwelk uit Peru en Chili kwam , o.
Corolitique , adj. Met lofwerk versierd.
Corollacé, ée, adj. Naar eene kroon (Co.
rolle) gelijkende.
Corollaire, m. Gevolg (eener betoogde
voorstelling`„ o.
Corolle , f. Kroon (in eene bloem), vr.
Corollifère , adj. Kroondragend.

Corollitique, zie Corolitique.
Corollule, f. Klein kroontje (in bloe .
men) , o.

Coronaire, adj. in de ontleedk., Kroonvormig ; van hier: Os-, Kroonbeentje
(in den voet eens paards) , o.
Coronal, le , adj. als : Os -, kroorhoo fdsbeen, o.; Aponévrose coronale, zie Occi-

pito- frontale.
Corona-solis , f. groep planten, waartoe
de zonnebloem , enz. behoort. *- ,
voorheen , Zonnebloem , vr.

Coronat , m. zekere geringe munt onder
Lodewijk XII.
Coroné, M. Puntig uitsteeksel der beenderen,* o.

Coronelle , f. geslacht van dieren.
Coronéolle , zie Cornéole.
Coroner, m. in Engel., Lijkschouwer (bij
vermoorden) , m.
Coronille, f. geslacht van planten.
Coronoïde , adj. in de ontleedk. , Kroon vormih.
toronope , f. zekere plant.
CoronopifeuilIe , m. geslacht van planten.
Coronule , f. zekere zeewormen.
Corophie, f. geslacht van schaaldieren.
Coropite , zie Agonistique.
Corossol, Corossolier, m. geslacht van
planten.

Coroyère, f soort van sumac.
Corozo de caripe, no. zekere palmboom.
Corp, m. zekere visch.
Corpon, m. ztker deel van een tonijnnet.
Corporal, m. Altaardoek , m.
Corporalier , m. Altaardoekkistje , o.
Corporation , f. Vereeniging , Broeder
vr. , Genootschap , Gilde , o. -,schap,
Corporatie, vr.

Corpof éité, f. Lihchamelijkheid , yr.
Corporel, lie, adj. Ligchanselijk.
Corporeliement , adv. Lijchamelijk.
Corporífication, f. in de scheik. ,- Terugbren.
ging van geesten tot een ligchaam, vr.
Corporiher , V. a. Een ligchaam toeschrij-

ven aan. * --, in de scheik. , Weder

* -- (se) , v.

staat.

Corporisation , zie Corporilcation.
Corps, m. elk ding , Ligchaam , o. *-,
Ligchaam (van dieren en inzond. van
menschen), Lijf, o.; van hier: Un - mort,
ou : -, Lijk, o.; Porter un - en terre, Een lijk ter. aarde bestellen ; Sassir un homme an -, Iemand in de ge.
vangenis zetten; Contrainte par
Lijfs dwang, m. ; Condemnation par -, Ver.
oordeeling tot lijfstraf, vr. ; Confiscation de - et de biens, Verbeurdverklaring van lijf en goed, vr. ; Luter on
Se battre - à - -, Man tegen man vechten ; Ala sueur de son -, In het zweet
zijns aanschijns; Répondre de q. cl.
pour -- , Voor iemand instaan als voor
zich zelven ; Faire q. ch. h son -- défendant, Uit dwang iets doen; A perdu , Blindelings, Hals over kop.
* - , Inwendige des lïgchaams , Lijf,
o. * -, Romp , m. , Ligchaam , Lijf,
o. , Leest, vr. * - , aan een kleed,
Lijf, o. ; Le - et les manches, Het
lijf en de mouwen. *--, voornaamste
van iets , als : Le - d'un arbre , De
stam van eenen boom , m. ; Le - de
pompe, Het bovenste eener pomp ; Le d'un vaisseau , De romp van een scliip,m.;
Le - d'un carrosse , De bak van eens
koets , m. ; Le - d'une lettre, tiet lig
*--, in de toonk. -cham,enrlt.
van eene stem, als : Sa voix a plus de
-- que celle de sa soeur, Hare stem
is voller , dan die van hare zuster. *..,
Vereeniging, yr. , Gezelschap , o.
Maatschappij, vr., Ligchaam , o.; Le
- de l'état , Het ligchaam van staat.
* - , in liet krijgsw. , Bende, vr., ,Hoop ,
Drom, m., Corps, o.; Un --- d'armée, Een legercorps , o. * -- , als : Esprit de -, Partijgeest, m. * -, Ge
-,

grondgebied van een' staat , o.-hel
* --, 1'e• zarneling van schriften over
het zelfde onderwerp , vr. ; - de droit,
Corpus juris, o. ; van hier : - de doctrine, Stelsel eener leer, o. *--, van
sommige dingen ten aanzien der dikte, enz. , Lijvigheid , Stevigheid, vr.;

Ce papier a du -, Dit papier is ,see.
vig ; van hier : bij lettert., Breedte
der letter , vr. , Corpus , o. ; fig. van
wijn , als : I1 a du -- , Hij heeft kracht;
Ce cheval a du - , Die paard is wel
gevoed. * —, in de geneesk., als: -•
étrangers , i remode ligchamen (d, 1.

stoffen), 0. meere. °-, iø de out.
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leedk. , naam van verscheidene verhevenheden. * -, in de bouwk. , als : —
de bátiment, Gebouw, o.; - de logis,

Hoofdgebouw (zonder de vleugels, enz.),
o. * - , als : - de devise , Figuren op
een devies , vr. meere. * -, als: d'entrée, Danskoren in een ballet, o.
meerv. * -, als : - mort , Paal , waar
een schip vastlegt, Ana *-,-anme
bij regtsgel., als : - héréditaire , Nagelateve goederen, o. meere.; - de délit,

,Voorwerp , waaraan eene misdaad ge.

pleegd is (b. v. vermoord ligchaarn),
Corpus delicti , o.

Corpulence, f. Dikte„, Gezetheid, vr.
Corpulent , te , adj. Dik , Gezet.
Corpusculaire , adj. , als : Physique on Philosophie -, Leer der atomen, m.
Corpuscule, ei. Ligchaampje , Stofdeeltje , 0.
Corpuseuliste, m. Voorstander van de leer
der atomen , m.
Corradoux , 'zie Couradoux.
Corre, 'm. Zaknet , o.
Correct, te, adj. Naauwkeurig , Net, Zul.
yer, Zonder fouten.
Correctement, adv. Naauwkeurig, Net.
Correcteur, m. I Verbeteraar, m. * —,
Kastijder, m. * -, on : - d'imprimerie,
Proevenlezer,, Corrector, m.
Correctif, m. Verzachting, vr. *--, Middel ter tempering , o.
Correction , f. Verbetering , Correctie,
'vr. * —, Berisping, Bestraffing, vr.
*-- s Straf, Tuchtiging, Kastijding,
vr.; van hier: Maison de -, T7erbe terhuis, Tuchthuis, o. * - , in de redek., Nadere toelichting , Verklaring,
vr. * - , juistheid, Naauwkeurigheid ,
Netheid, vr. *-, Verzachting, Tem peri ng, vr.

Correctioneel, lee, adj. Verbeterend, Cor

Peine correctionnelle, Cor.-rectionl;
rectionneele straf, vr. ; Tribunal de
police correctionaelle , Correcti onneele regtbank, vr.
Correctoire , m. in sommige kloosters , Penitentieboek , o.
Correctrice , f. Verbeteraarster, vr. * -,

Kloostervoogdes, vr.
Corrée, f. geslacht van planten.
C'orrégidor, m. in Spanje, Opperregter, m.
Corrélatif, ive, adj. Op elkander betrek king hebbende , Betrekkelijk.
Corrélation , f. Onderlinge betrekking,
o.; Emporter - , Betrekking op elkander hebben.
Corréso, m. een vogel.
Correspondance, f Overeenstemming, vr.
*-, in den koopli., handelsbetrekking ,

t-.,

vr.
Betrekking, vr.; van hier
- de lectres , ou : -, Briefwisseling,
Correspondentie, vr. * -, Gewisselde
brieven , m. meerv. , Correspondentie
vr. *--, Overeenkomst, Gelijkvore
ruigheid , vr.
Correspondant , te , adj. Overeenstemmend.
*-, m. in den kooph., Persoon, met ooien
men in handelsbetrekkingen staat,
Vriend , Correspondent, no. *--, lemand, met ooien men briefwisseling
houdt, Correspondent, m.
CorresFondre, V. n. (a) Beantwoorden;
ook: Overeen komen. * -, Briefw issehug (met iemand) houden, . Corresponderen. * -- ( se) , V. pr. Tegen. elkander
overstaan , Met elkanderen overeen ko.
men, Op elkander uitloopen; ook: Met
elkander verbonden zijn.
Corret, zie Corre.
Corridor , m. (Lange smalle) gang M.
* - , in den vestingb. , Bedekte gang s m.
Corriger, v. a. Verbeteren, In orde bren.
gen; Corriger des épreuves, Proeven
corrigeren. * -, Berispen, Kastijden, Tuchtigen. *—, Matigen, Tem
Zich beteren,-pern.*(s),v
Beter worden; Se - de sea défauts,
Zijne gebreken afleggen.
Corrigible, adi. enkel met eene -ontkenving, als : Ne pas être -, Onverbeterlijk zijn.
Corrigiole , f. zekere plant.
Corroborant , te, adj. ongebr. , Verster.
,

trend.

Corroboratif, ive , adj. in de geneesk.,
Versterkend. *-, m. Versterkend middel, o.
Corroboration, f. ongebr., Versterking, vr.
Corrohorer , v. a. w. gebr. , Versterken.
Corrodant, te, adj. Bijtend, Invretend.
Corroder, V. a. Wegbijten, Verteren.
Corroi, m. Klei (tot leering van het water) , vr. * -, zeker werktuig.
Corrompre , v. a. Bederven ; fig. Beder.
ven , Verwoesten. * - , Verleiden (tot
de ondeugd, den wellust). * _ , Omkoopen, Verleiden. * -, Vervalschen ,
Bederven. * _, bij looij., als : -- un
cuir, Een vel rimpelen ; - on cuir des
quatre quartiers , Een vel in het vierkant vouwen, om de erf af te snijden.
*-, bij smed., als: - le ter, Bet ijzer

bij liet wellen broos maken. * -, als :
-- la cire , filet was in Water smelten
en daarna kneden. * — ( se) , v. pr.
Bederven, Bedorven worden.
Corrotnpu , us , adj. Bedorven.
Corrosif, ive, adj. Bijtend. *-, M. Bijt*
middel, o.
-
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Corrosion , f. Invreting, vr. , Bederf door Cortuse , f. geslacht van planten.
bijtende dingen veroorzaakt , o.
Corn, m. een boom.
Corrossol , zie Corossol.
Coruscation , f. Flikkering (van het gesmolten zilver), vr.
Corroyer V. a. als : - Un cuir, Het leer
van de ballen uitpersen; verder : - du Corvéabie, adj. Tot heerendiensten verpligt.
du
bobs,
Corvée, F. Heerendienst, vr.; fig. Yruch.
sable , darde bewerken;
teloos of Verdrietig werk , o.
duout schaven ; - le fer, Het ijze r ge Corvéieur , m. Die heerendiensten verrigt.
of
bewerken.
reed maken
Corvette, f. Korvet , vr.
Corroyère , f. soort van sumac.
Corybante , m. Priester van Cybele , CoCorroyeur, m. Lederbereider, m.
ribant , m.
Corrude, f. zekere wilde aspersie.
Cory bantiasme , m. weleer in de geneesk.
Corrugateur , m. Fronsende spier , vr.
eene soort van krankzinsnigheid, eeCorrugation , f. w. gebr. , Rimpeling , vr.
paard met aanhoudende slapeloosheid ,
Corrupteur , m. Bederver , Verleider, m.
waarin men allerlei verschijnselen
*_ , Omkooper, m. * ---, trice s adj. Bespoken, enz. meende te zien.
dervend, herleidend.
Corruptibilité, f. Bederfelijkheid, TVer- Corycée , f, bij de ouden , Dat gedeelte
der ligchaamsoefeningen , waarin men
gankelijkheid, vr. *—, Omkoopbaar
bal speelde en dergelijke.
-heid,
vr.
Corruptible, adj. Bederfelijk, .elan bederf Corycobolie , Corycomachie, f. bij de ou.
den , zekere oefening met eenen opgeonderhevig. * —, Omkoopbaar.
hangen' zak, ter versterking des lig.
Corrupticoles , m. pl. Dweepers , welke
.
chaams.
beweerden, dat het ligchaam van jezus
Corycion , m. geslacht van planten.
voor bederf vatbaar was, m. meerv.
Coridale , f. geslacht van insecten.
Corruptif, ive , adj. Bedervend.
Corydalis , m. geslacht van planten.
Corruption, f. Bederving, vr., Bederf,
Corydoras , m. geslacht van visschen.
o., Verrotting , vr.; fig. Bederving,
Verdorvenheid , vr., Bederf, Perderf, Corynabe, m. soort van bloemtros, Bloem bundeltje , o.
o., Verleiding, Omkooping, vr.
Corr.uptrice, f. Bederf ter, Verleidster, Corymbeux , use , adj. Met bloembundels.
Corymbifère, adj. Bloembundels dragend.
vr., Omkoopster , vr.
*-, f. Plant, die bloembundels draagt,vr.
Cors , m. pl. zie Coraignes. *.-, bij jag.,
Takken aan de horens van een her:, Corymbiole , f. geslacht van planten.
Coryinborkis, m, geslacht van planten.
m. meerv., zie ook CerF.
Coryne , m. geslacht van wormen.
Corsage , m. Ligchaamsgestalte , vr. ,
Lijf, o., Leest , vr. * -, van sommi• Corynéphore , m. twee soorten van Canchet.
ge dieren, Lijf, o.
Corynète, f. insect van het geslacht iNé=
crobie.
Corsaire, m. Zeeroover, Zeeschuimer,
m.; fig. Onmeedoogend mensch, m. *--,
Coryphée, m. geslacht van planten.
.Coryphée
, m. bij de Griek. , Hoofd der
adj., als: Vaisseau -, ou: * - , m.
koorzangers , o. * -, in de Frans. opeRoofschip, o. , Zeeroover, m.
ra's, Voornaam acteur, die met de koCorselet, m. Borstharnas , Borststuk,
ren zingt , m. ; fig. Eerste of Voor o. * --, in de nat. kist. , Schild (der in.
secten), o. , Borst , vr. * -, zie Val`•-. r naamste, m., Opperhoofd (van eens sekte , enz.) , o.
Corset, ni. Lijfje , Corset , o. ' —, bij
Coryphène, f. geslacht van visschen.
wondh. , Corset, Harnas, o.
Coryphenoïde , m. geslacht van visscheur.
Corsoïde, f. zekere ,steen,
Corysanthe, m. geslacht var' planten.
Cortale, f, geslacht van schelpen.
Corystes, m. pl. geslacht van schelpdieren-.
Cortége , m. Gevolg, o., Stoet, m.
Cortès, m. pl. in Spanje, Vergadering der Corystion , m. geslacht van visschen.
Coryza , m. zekere ontsteking in het snotstaten , vr. , Cortes , m. meerv.
Cortical, le, adj. Schorsachtig.
vlies.
Cosaque , in. Cozak , m.
Cortinaire , m. bij de Griek. keiz., Deur
-warde,m.
Coscinomaneie , f. Waarzeggerij met eens
zeef, vr.
C- ortine , f. te Rome , Koperen drievoet
aan 4pollo gewijrl , m. *-, in de plantk., Coscorna, m. een boom.
Vlies, dat de kap eener kampernoelje Coscoroba , m. soort van gans.
met den steel verbindt, o.
Co-secante , f. Snijlijn van het comple..
Cortiqueux , use , adj. ta. van eerre vrucht,
ment eens hoeks van po graden , vr.
Met eens taaije schil.
Co-seigneur, m. Medeleenheer, m.
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Cosinus, .m. Hoeklijn aan her complement
eens koek: van 93 graden, vr.

Costal, le, adj. Pan de ribben, Tot de
ribben belioorende.
Costeraux , zie Coteraux in de u. beteele.
Costière, f. Band om eiken planken, m.
*— , Zijsteenen van eenen smeltoven ,
in. envy. * —, op de Antillen , Helling
van eenige tegenoverliggende bergen,
,welke een dal vormen, yr.
Costo-abdominal , adj. on. , als : Muscle -- ,
Uitwendige groote onderbuikspier, vr.
Costo•claviculaire , adj. m., als: Ligament
-- , Band , die zich van de eerste rib
tot het sleutelbeen uitstrekt, m.; blus.
cle —, zie Muscle sous-clavier.
Costo-coracoïdien , adj. m. , als : Muscle
-- , zie 1Vluscle petit- pectoral.
Coston , m. Hout ter versterking van ee•
sen mast, o.
Costo-scapulaire , zie Grand-dentelé.
Costo - thorachique , adj. als : Artère —, zie
Thorachique inférieure.
Costo-trachélieu, adj. m. , als: Muscle —,
zekere spier.
Costo-transversaire, adj. Tot de ribben
enz. behoorende.
Costo.vertébrale , adj. f. Tot de ribben en
de wervelbeenderen behoorende.
Costume, m. Gewoonte, vr., Gebruik (ten
aanzien van tijden , volken, smaak,
enz.), o. °—, Welvoegelijkheid (van
jaren, stand, enz.), vr. *—, Wijze
van kleeden, Kleeding, vr., Costuum, o.
Costumer , °v. a. in de schilderk., enz.,
Kleeden. * — (se), v. pr. van Benen ac-

3O&

Cosine , m. op Creta, Overheidspersoon,
die de orde handhaafde, m.
Cosmélie , f. een boompje.
Costnétique, adj. ,Dat tot verfraaijing
—, rn. Schoonheidsder kleur dient.
middel, o. * --, f. Gedeelte der geneeskunde , hetwelk de schoonheid des
ligchaams ten onderwerp heeft, o.
,

Cosrnibuène', f. geslacht van planten.
Cosmigre , adj. m. , als': Le lever et le
coacher — d'une étoile , Liet op- en ondergaan eener ster met de zon, o.
Co<m:quement, adv. van den op- en ondergang Bever ster , Te gelijk met de

zon.
Cosmogonie , f. Leer van het ontstaan
der wereld, vr.
Cosmogr?phe, tn. Wereldbeschrijver, m.
Cosmographie, f. Wereldbeschrijving, vr.
Cosmographigee, adj. Tot de wereldbeschrijving behoorende.
Cosmolabe , m. bij de ouden , Cosmolabi um , o.
Cosmologie, f. Leer van de stoffelijke

wereld, vr.
Cosmologique , adj. Tot de cosmologie behoorende.
Cosmopolitain, zie Cosmopolite.
Cosmopolite, m. Wereldburger.
Cosmorarrna, m. Tafereel der wereld, Cosmorama, o.
Cosmos, m. geslacht van planten.
Cossarts-bruns, m. p1. zekere Indische

katoenen.
Cossas, m. pl. zekere Indische mousselinen.
Cosse, f. Schil (van peulvruchten), Schee de, vr., Bast , m. * -- Zaa.dhuisje ,
o. of Vrucht van sommige heesters
Peul , vr., in leigroev. , Eerste
laag, vr. ` — , als : Parchernin en — ,
Schapenvel, waarvan slechts de ivol af
is , 0. * --, Ring aan een scheepstouw, m.
Cosser, V. n. van rammen , Elkanderen
stooten.
Cossignée, f. zie Cossigni.
Cossigni , in. geslacht van planten.
Cosson, m. soort van korenworm. a'—,
zekere houtworm. *_, Nieuwe loot
aan eenen w i j ngaard na de snoeiji ng, vr.
Cossu , ne , adj. als: Etre Bien --, Groote
of Dikke schillen of scheeden hebbende;
fig. Bemiddeld, Rijk.
Cossus, m. ras van Indische geiten. '°geslacht van insecten.
Cossyphe , m. geslacht van insecten.
Cossypheurs, M. pl. familie van insecten s

teur , Zich kleeden.
Costumier , ni. Costuumhandelaar , Kleer.
maker, welke kleederen voor het too.
nee , enz. maakt of verhuurt, m.
Costus, in. geslacht van planten.
Co- tangende, f. Raaklijn van het complement eens hoeks van go graden, vr.
Cotarels, zie Costeraux.
Core , f. Letter , vr. of Cijfer , ivaarme.

de de regtsgelcerden hunne stukken tee.
kenen , o.--, ou : Core-part, Deel
Mandeel, o. *--, als : -- mal taillée,
Schikking of Teerei suing eener rekening, zonder te vorderen alles, wat
men kan, vr.; Faire one -- mal taillée,
Eene zaak vereffenen.
cote, F. Rib , vr.; Les cotes vraies on
sternales , De eigenlijke ribben , vr.
meerv. ; Les cotes fauusses, flottantes on
asternales, De korte ribben, vr. meerv.;
fig. — a —, Naast elkander. * —, in de
p;antk. , Rib , vr. ; Les cotes d'un insion s De ribben eens meloens , vr.
meerv. * _, in de bou wk. , Rib of Tier.
heve nheid tusschen groeven, vr. *-r,

aan mandenwerk , Opstaand stokje,
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e. * ..„ aaneen schip, Rib, vr. * --,
Kust, vr.; -- saine, Peilige kust, vr.;
- écore, Steile kust, vr.; -- de fer,
lIooEe en steile kust , vr.; zie ook Garde-cote. - , Helling (van eenen berg-),
Zijde, vr..; Maison batie . mi-cote, [luis

Cbtier, adj. m., als: Pilote M-, Loodt,

op het midden van de helling eens bergs
gebouwd, o.
Coté , m.

Zijde , vr. ;

Le - droit ,

De

regterzijde , vr.; Avoir one blessure au
-., Eene wondeinde zijde hebben. *-,
hetgene tusschen het achterste en yoor..
ste is, Zijde, vr., Kant, in.; Les c8tes d'un navire, De zijden van een schip,
vr. nseerv.; -- soos le vent, Lijzijde,
vr.; - an vent , Lot/zijde , vr. ; Préter
le --,

De zijde bieden. *--, Gedeelte,

o., Zijde, vr. , Kant, m. ; Examiner
de tons les cótés, Taman alle kanten on.
derzoeken ; Avoir quatre cotes, Vier zij•
den hebben ;

Mettez-voos de ce c6té-ci,

Ga hier zitten; De quel - vient le vent,
Van welken kant komt de vind; fig.
De tons les cótés, Taman alle kanten, In
alle ri gti ngen; Le - faible , De zwakke
zijde Sc ranger du - de la justice , Zich
aan de zijden van het regt plaatsen.

* -, bij bloedverwanntschap , als : Le paternel, Le - do père, Vaders zijde; Du - de la mere, Pan moeders zij.
de. * -, als: Se mettre It - de q. q.,
Zich aan iemands zijde plaatsen; Don.
ner t - , Jiïisschieten; ook : Miszien,
Zich vergissen, Zich vergrijpen. *--,
als: De -, Schuin, Ter zijde; legar.
der de - , Over den schouder aanzien;
IV ettre one chose cie --, Iets wegleggen,
Sparen , Bewaren ; fig. Mettre de -,
Ter zijde stellen ; Laisser de - , Op
iets Beene acht slaan.

Coteau, m. .leegte , vr. , Heuveltje , o.
Cótelé , is , adj. in de plantk. , Geribd.
Cotelet , m. geslacht van planten.

Cótelette , f. Ribbeseje , o. , Cotelet , vr.
Coter, v. a. Merken, Nonsmeren, . Tee.

kenen (met letters of cijfers).

Coteras ,. m, pl. zekere touwen , tivaarme.
de men vischnetten vereenigt.
Coteraux , m. pl. zie Coteras. * -, ver oud. , onder Lodewijk XII., Boeren,
die de wapens hadden opgevat en het
land afstroopten, in. weerv.
Coterel , ira. veroucl. , Korte tabel, vr.
Coterelle , f zie Coteret.
Coteret, na. zekere stukken van een ta.
pijetouzw.
Coterie, . Besloten gezelschap , o., .grans.
je , o.

Cothurne, na. Tooneellaars , vr. ; zie oo k

Chansser.

Loots, m.

CBtière, F. Rijkusten , vr., Rusten , vr.

meerv. * -- , in eenen tuin, Muurbed ,
o. * -' bij brouw.;, fZi jplank om het
mout, vr. s-., Zijsteen aan een' hoogen smeltoven , M.
Cotignac, m. , Kwemoes , Kwevleesch, o.
Cotillon, m. Onderrok (der boerinnen en
geringe vrouwen), m. *-, zekere dans,

Cotillon, M.
Cotinga , m. geslacht van vogelen.
Cotique blanc , m. zekere schelp.
Cotir, V. a. pop. , Kneuzen , Kwetsen (van

vruchten),
Cotisation , f. Aanslag (van belastingen) ,
m. * --, Belasting, vr.
Cotiser , v. a. danslaan (wegens belas
*- (se), V. V. Zich zelven-tinge).
aanslaan, Zich zelven een aandeel opleggen , Zich tot liet opbrengen eener
Sons verbinden.
Cotissure, f. van vruchten Kneuzing,
Kwetsing , vr.
Cocon, m. Katoen , o. , Boonwol , vr.;
Deter da -, Wollig worden in het dra
Toiles de -- , Katoenen , o., meerv.,-gen;
Katoenen stoffen , vr. meerv. * - , bij
tuint. , Wol (van sommige vruchten, of
bladen), vr. *-, Vlasbaard , na. *-,
scheepsw., Mastklamp , m.
Cotonénster, m. naam van eenige boompjes.
Cotonis , na. soort van Indisch taf.
Cotonnades , f. p1. Katoenen , o. meerv.
Cotonner, v. a. Met boonwol voeren. * (se), v. pr. ou : * -, v. n. tVollig worden. * -- (se), v. pr. van knollen, enz. _
'

Voos worden.

Cotonnerie , f. Katoenplantaadje , vr.
Cotonneux, use, adj. in de plantk., dol.
lig, Ruig. *-, van vruchten, Week,
Beursch , Beurzig. * - , m. geslacht
van kampernoeljes.
Cotonnier, m. Katoenboom, m.; van hier :
-- fromager, zekere katoenboom , welks
katoen- niet kan gesponnen worden.

Cotonnière , f. zekere planten.
Cotornine, f. Zeildoek van katoenen schering en hennepen inslag , o.
CStoyer, V. a. als: -- q, q., Aan iemands
zijde gaan. °-, Langs ... gaan , rij
wandelen, enz. * --, Langs do-den,
kust varen van ... * --, v. n. Langs
de kust varen.

Cotret, n^. Rijsbos, Takkebos, na.; fain.
I1 eat sec comme to -, [J ij is zoo ma.
ger als een host ; De 1'huile de -- , Een
-.. pari slagen.
Cotta, on. zekere inhoudsmaat op de Maldiven.
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Cottahe, in. zeker spel hij de Grieken.
Cotte , f. Rok (van boerinnen en geringe
vrouwen), m.; fig. Donner de la - ver

te, Een meisje bij het stoeijen in het
gras lverjYen. * _ , geslacht van vis
sczen.
Cotted'armes, f. Wapenrok , m.
Côtte- de inai11es , f. Pantser , o. , Ma/jekolder, in.
Cotte-morte , f Nalatenschap van eenen
nionnik, vr.
Cotteron , m. veroud. , Korte naanwe on.
derrok, in.
Cottière , 1. Dikke korte staaf ijzer , vr.
Cottimo , Cottineau , m. Belasting , welke
de Fransche Consuls in de Levant van
de schepen kenner natie heffcn w.
Cotule , f. geslacht van plantcn.
Co-tuteur, m. Medeoogd , in.
Cotyle, iii. Pan, waarin een been draait,vr.
Cotylédon,m. zekere plant, [Zeomnavel,
in. , NavelAruid . o. , - mann Zie Acétabuaire ; Zie ook Cotylédons.
Cotylédonaire, adj. 3%Tave/kruidach tig.
Cotylédoné , ée , adj. • Met Cotylédons voor-

zien.
Cotylédons, in. pl. Zaadvlieen, o.mrv.,
K//trees in het inwen
zie Lobes.
dige vlies, dat de vrucht in de baar7s2eeder oingeeft, vr. iaeerv.
Cctyléphore, it. zekere visch.
Cotylet , Cotylier, iii. geslacht van plan.
ten.

CotyUsue, in, geslacht van planten.
Corylolde , adj..) als : Cavité -, Pais
waarin een beta (luzond. het dijbeen)
zich beweegt, vr.
Cotyttées , f pl. te Athene , Tsiachtelijke
feesten ter eere van Colytto , o. nteerv.

Csm, in.Hals, in ; Torthe le - a nu pou
let , Een heen den hals omdraaijen.
*_, zie Col.
Cctua, te. Afrikaansche koekoek, in.
Couacq in. zeker gedroogd brood.
Couagga , in. zeker zoogdier.
Coualios , m Eijeren der zijdeworizen,
die laat uitkovisn „o. nseerv.
Couamelle , zie Cohimelle.
(ouana, a. zekere keolpiant.
Couãndoio , zie Coeudou,
Cotiard , 122& Lafaard , no.
Couardeonent . ado. veroud. , Lef hartig.
Conardise , f. veroud. , Laf/2artigheld, vr.
Couas, on. soort van koe/'ocken. t-, in
sommige streken , Kraai , vr.
Conati 9 zie Coati.
Coubais , on. in Japan, zeA'tr binnenlandse/s
vaartuig.
Coubang, zie Cobais.
Cou-blaue, zie 1) 1ottenx,

Coublande, f. zeker bosnopje.
Coucal , m. soort van koekoeken.
Couchait , adj. m.9 als : Chien - 5 Staande hond , no ; fig. Faire Ie chien -„ Vlsi.
jen , Kruipen , Zich zeer ootmoedig aanstellen. *_ 41s: Soleil—, Ondergaan-

: Zonnenondergang,

de zon , 'r. ;

ook

couclaant, In

verval

m. Ondergang (der zon)
Westen , 0. fig. Etre a son

zjn,

Aan

het

afuenten zijn, Digt bij zijn einde
zijn.

Couchare, m. hij papiemm. , Koetser, in.
Couche , f. bij dicht. , Bed, e. -, Keet:
vr. ; - neptiale , Bruiloftskoets , Echtkoets , Trotowkoets, vr. , Huwelijksbed,
0. ; Souiiler is - de q. q., Iema;sds bed

bezredeien , (d i. zijne vrouw vetlei den) ; Souiher la - nuptiale , (van eene
vrouw ,) Het huwelijksbed beylekkeu
Les fruits de sa - , De vruchten van
haren echt, *Kraambed, o. , Kraam,
Bevalling, vr.; Etreen —, Jude kraam
zijn ; Relever de -, Het kraambed
verlaten ; van hier : Conches, pl. tijd,
welken eene vrouw bij hare bevalling

Lui..
te bed blijft , Kraam , vr.
jer of Luur (voor kinderen) , yr.
Laag, vr. Une - de sable, Eene laag
zand., bij schild. , Grond , in.,
Gronderw vr. ; ook : Laag , Verwing,
vr. ; Donner deux couches de blanc a
one porte , Eene deur tweemaal wit

verwen., bij tuini , Broeibed , o.

- de fuuier ,, Thïesebed , o.; - de tan,
Runbed , o. ; Couches' chaudes , Warme
bedden , o. sneerv. , Broeibakken , no.
nsetsrv. Couches tièdeo , Laauwe bed.
doss, 0. mecrv.; Couches sour.des, Bed.
in
den gelijk gronde , o. meerv.
de nat. hiot. , als : Couches ligneuses
Strepen in het hout (onderscheiden in
dotes en tudres) , vr. meerv.bij
beouw., Plaatsing van her koren in lagen Om het te doen kleuters, vr.
- , bij
bij tirnmerl. , Leggerhout , o.
bakk. , Doek , enz. waarop de bakkers
, bij looij.
het brood leggen , o.
enz. , Laag (vellen), vr. , bij ge
weermak. , fiats van den boll, no. °--,
Inzet (in sommige Spelen) , mbij dorsch. , Leg , vr.
Couché , m. Borduursteek , waarmede men
het goud. of zilverdraad vasemaakt,
en. ée , adj. als: A solid! -, Bij
(of liever: Kort na) • liet ondergaan
der zon. Glad, Liggend.
Couche couche , Couche -cousse , m. zie
Couscou.
_, p'erCouche, f. Nachtkwartier, of

COuc
nacliti ng , vr. , ,uétgene men daarvoor
betaalt, Nachtverblijf, o.
Coucher, v. a. LegEen, Nederleggen; ook:
1Vederwerpen , Uitstrekken ; van hier :
— sur le carreacu , Op den grond werpen.
Te bedbrengen of leggen.
Doen liggen , Nederslaan , T ederwerpen , Omwerpen * — . bij tuin]. , Inleg
-gen
(om naderhand af te zetten).
Oplezgen; — une couleur, Eene verve
*_,
Opschrijven,
Invoegen,
opleggen.
Plaatsen , — en recette , In ontvangst
brengen ; — en dépense, In uitgaaf
brengen; Etre couché stir l'état des pensions, Op de pensioenslájst staan. *--,
als: — en joue , Mi loken op, Aanleg
staan , In-genop;fi.amNr
het oog hebben , Het oog op ... heb
*--, bij bakti. , als : -- la pate,-ben.
Het deeg in doeken , env. wikkelen , om
het te doen rijzen. * --, bij verguld.
op hout , als : -- d'assiette , Den grond
voor het goud leggen. * —, bij waaijer.
mak., enc. , De grondveriv leggen. * --,
in de lal;enfa!)rijlk. , als : — le poil, liet
haar van het geschorene laken glad
werken. * — , bij papiertaak. , Koetsen.
*_ (se), v. pr. Zich nederleggen, Gaan
liggen. * --, Naar bed gaan , Gaan
slapen ; ook : (van de zon , eng.) , Ondergaan. * — , In. Naar died gaan , o.
Tijd van het naar bed gaan, m. *--,
Slapen , o. ; -11 nu lui coute rien pour
son —, Het slapen kost hem niets. *--,
Slaapplaats , Slaapstede , vr. , Bed , o.

*--,

* —, Ondergang ( der zon , enz.), m.
Couchette , f. Slaapkrib , Krib , vr.

Couciheur , m. Slaapkameraad , Bijslaap,
In. ; fig. cam. ILGnschi, met ivien seen
rnoeipelijk of gemakkelijk leven kan,
na , *—, bij papiermak. , Koetser, in.
Coucheuse , f. Bijslaap , yr. ; fig. I7rouw
of Dochter , met uvelke men snoei j e'i jk
of gemakkelijk leven kan , vr. * — , bij
papiertnak., Vrouw of Meid, die koetst
of aan den koetsstoel staat , vr.
Couchis , m, Eerste laag (van zand

enz.), vr. * --, Nieuwe loot der mee-

krap , vr.
Couchoir , m. Bout tot oplegging van het
verguldsel bij boekbinders , m.
Couchure, f. bij borduurwerk., Draad om
de teekening, M.
Couci-couci, adv. fam. Zoo zoo , Zoo ta.
na dijk.

Coucou, in. Koekoek, M.
Coude , m. Elleboog , ns.; pop. Hausser le
--, I}et glaasje ligten. * —, Stenzpe

boek , Elleboog , w. * — , aan eene
trompet. , Eind, o. , in waterlek].
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Gobi:

Elleboog van lood , m (waar twee ij.
zeren pijpen eenen hoek vormen). * —,
Bogt , vr. , Elleboog , m.
Cou-de-chameau , m. zie Narcisse des
poètes.
Cou-de-cigogne, m. eene plant, Uoljevaarohals, m.
Coedée, f. Elleboogslengte i vr.; fig. Avoir les coudées franches , De armen of
ellebogen vrij 'kunnen bewegen; ook:
De handen ruim hebbèn, (d. i. kunnen
doen , wat men verkiest).
Coudelattes, f. p1. zekere stukken aar
eerre galei, welke aan de einden dikker
Zijn, dan in het midden.
Con-de-pied, m.
vr.
Couder, v. a. Buigen (tot Benen krommen
hoek , als eenen elleboog) , m.
Couderlo, m. zekere ktfmperfoelie.
Coudey,, m. zekere Jacana.
Coudonnier, m zekere kweboom.
Coudou, Coudous, m. zekere antilope.
Couctoyer, v. a. Met den elleboog stooteis.
Coudraie, t. Hazelaarbosch , o.
Coudran , m. Teer (voor het touwwerk

1/reeg,

der rivierschepen), o.

Coudranuer , v. a. Teren (zie Coudran).
Coudranneur, m. Teerder (zie Coudran), m.
Coudre, v. a. irr. 1Vaaijen ; -- en Tinge,
Linnen naaijen ; fig. dan seis lappen.
Zie ook Cousu. * — , M. zie Viorne et

iNoisetier.
Coudrement , M. Leggen der hidden itt

de looikuip, o.

Coucirer, V. a. In de looikuip leggen.
Coudrette, f. oeroud. , zie Coudraie.
Coudrier, na. Hazelaar, m.
Couenne, f. Zwoord,, o. *—, bij geneesti.,
Dik en grijs vel
bloed, o.

op

liet

adergelatest

Couenneux , use, adj. Dik , Met een vel,
zie Couenne in de . beteek.
Cou-épi, zie Couponi.
Couet, an. scheepses., Hals, tu.,Smijt, vr.
Couéto , m. eene plant.
Couette, f. veroud. , I7erenbed , o. * —,
zie Crapaudine in de r. beteek.
Coufie , m. zekere Egyptische maat.
Couffe.de-palangre, f. zekere vischmand.
Couffin, m. ikland van palmbladen, vr.
Coufle , f. Baal (senesbladen ) , vr.
Cougourde, f. Kalebas, Fleschkaleba$, vr.
Cougourdette, f. zekere kalebas.
Con guard, m. zekere dwerikaansche kat.
Couhage, m. Stinkboon, vr.
Couhy eh , m. geslacht van vogelen.
Coui , m. Uitgeholde kalebas , vr.
Couier, ni. Touw , waarmede het achtes

ste senor schuit wordt vast

gelegd,

o.

Couillard, m. Voeghout in de kap von
20 *
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*—, scheepsw. ,

eenen windmolen,

Hanepoot, m.
C.ouin, m. Strijdwagen met zeisen, bij de
Galliërs en Engelschen , m.
Cou. jaune , m. zekere vogel.
Coukeel , m. Indische koekoek , m.
Coulacissi , m. eene Perruche.
Couladoux, m. pl. Dunne lijnen aan de
galeijen , vr. nieerv.
Conlage, ni. Lekking, Lekkaadje, vr.
Coulemment , adv. Vloeijend , Vlot , Ge makkelijk.
Coulant, -te, adj. Ploeijend, Stroomend,
Leopend ; Eau coulante , f7loeijend of
Loopend water, o. ; van hier : Noeud
— , Strik , Strikknoop , tn. ; Vin —,
4angenat e wijn , m.; Homme — (en
affaires), Ins.^hikkelijk mensch, M. *—,
in de letterk., T7loeijend, Aangenaam -,
Onderhoudend, Wegslepend. * —, m.
Halssieraad van edelgesteenten , o. *—,
Ring , om eene tang gesloten te hou
Tangring , Schuifring , vi. ; van-den,
hier : Tenaille à — , Tang met eersen

schvifr.ing, vr.
Coulavan , m. zekere vogel.
Coale ,. f. Monnikskleed (der Bernhar.-dijhen), o.

Coulé, m. I7ereeniging van twee noten,
Could „ , vr. *—, in het .dansen, Slepen
in zoutkeet.,-depas,Coulém.'*—

Opening voor het uitloopende water,
yr. *—, bij goudsmed., Gietsel, Ge•
goten werk . o. * -- , bij- schild. , Eerste
opbrenging van verfren, vr. *—, Twee
steken in de zelfde opening, m. meerv.
°Coulée , adj. f. als : Ecriture —, on : * —,
f. Loopend schrift , o. * —, f. Zachte
ronding van een schip, vr. * --, Opening , waardoor het gesmolten ijzer
loopt, vr.
Coulemelle, f. zekere kampernoelje.
Couleinent, m. w. gebr. , I/loeijing ., vr.
* —, in-_ het schermen , Uitschieting van
den degen langs dien der tegenpartij, vr.
Coulecquin , m. een boom.
Cooler , V. n. Ylseijen , Loopen , Stroomen; fig. Le temps coule —, De tijd
spoedt ongemerkt voort. * —, Omloo.
,pen, Uloeijen, Stroarren, Loopgin. * .,
Jiloeijen , Loopen , Druipen,; Lekken ;
van hier : (bij zinve.rzett.), 120 tonneau
coale , Ilet vat lekt ; rag. — de source,
Natuurlijk vloeijen (van verzen, enz).
* _ , van eene ladder, Uitglijden. * _,
van een schip , als : — à fond , — bas ,
Zinken; van hier: fig. Cot homme est
cou.lé à fond , Die man is gerusïneerd.
,

*.--, in he dansen, Ecosen slapenden

peas make;; , `leeferert; fig. -- sot q. ch,,

Los over -ets heen loopen, Slechts ut
het voorbijgaan aanroeren. *—., Stil•
letjes gaan, Sluipen. *—, van eenera
w ijnetok enz. , als: /lvoir coulé, Het
sap verloren hebben. van eene
kaars , Afloopen. * —, V. a. Doorzij
gen , Z.4 jgen , Door eerre teems laten
loopen. * —, Behendig of Ongemerkt
(in iets) voegen, plaatsen, leggen.
*—, (In eenen vorm) gieten. * —, b=.J
plaatsnijd., als: — one taille, Eene regte snede maken ; fig. — des jours heureux, Gelukkige dagen slijten.; — q.q.
à fond , Iemànd ongelukkig maken,; —.
une matière à fond, Eene zaak grondig
onderzoeken of uitpluizen ; — des notes , Noten even aanroeren en dus verbinden; — un pas, Eenen slepersden
pas (in het darmsen) maken. *— (se),
V. pr. Sluipen ; Se — derrière la porie,
Achter de deur sluipen.
Couleresse, f. in rain., Suikerpan , vr.
Coule-sang, na. zekere adder.
Coulette, f. Spil eener zijdespoel, vr.
* —, zei er vischnet.
Couleur, f. Kleur, vr.; (AANeS. Ofschoon
het woord Couleur vr. is, bezigt men
het in het m. geslacht , in ui tdrukk.
als do drie volgende en dergelijke: —
de rose, Rozenkleur , yr. ; Un beau -^
de feu , Eene schoone vuurkleur , vr.;
— de chair, -Vleeschkleur, vr. ; (men
gebruikt dezelve ook als b. v. , wanneer men in het \Tederd eene d achter
het % 00rd plaatst, als : Un rubar_ — de
feu, Een vaurkleurd lint, o.); fig. Jugee on Parler d'une chose comme on
aveugle des couleurs , Over iets oordeelen of sprekeos , als een blinde over de
,kleuren. • * —, van kleuren sprekende,
beteekent het •alle levende kleuren , in
tegenstelling van zwart , wit en alle
eenvoudige kleuren, als: Un habit de
-- , Een gekleurde rok , no.; — à la mocde , Modekleur, vr.; Robe de —, Gekleurd kleedje , o. * --, Gelaatskleur,
Kleur , vr. ; '.Changer de — , Van kleur
veranderen , (d. i. verbleeken of b!ozen); van hier: Pales couleurs, (zekere'
ziekte ,) zie Chlorose et J an Baisse ; fig.
Schijn , sas. , kloorwendsel , Masker, o.;
Sous — d'amitié , Onder liet masker van
vriendschap. *—, in het kaartspel,
Kleur , vr. * — , bij schild. , Kleur,
Y'erw , vr. ; Broyer des couleurs, Ver .
wen wrijven. *--, in de letterk., Kleur,
vr., Voovkomen, o., Levendigheid, vr.
* —, pl. Couleurs , Li oerei , vr.
Couleuvre , f. Adder, vr.; -- d'eau, etc.,
IYaterslavg , e$uz. , vr. ; fig. Avaler des
,

{
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couleuvres, In eenen zfiren appel Bij
ten , Eene bittere pIl slikken.
Couleuvreau , in. Jonge adder , vr.
Coueuvrée, f. Wilde wijngaard, m.
Couleuvrine, f. zeker gesc/uit, 1/eldsiang,
vr. ; Etre sous la - d'une place , Onder
het bereik van het geschut zijn ; fig.
Etre Sons la de q. q, Van iemand af.
hangen.
Coulicou , m. geslacht van vogelen.
Coulière, f. Platte ijzeren toede , vr.
*_, Plaats, waar eene rivier oyer.

stroomt, vr.
Coulis , m. Door eens neef of doek geperst

.sleeschnat, o. Doorgedrukeepeul
vruchten,vr. meerv. '°-, Dunne gips,
vr. of kalk ,. m. * adj. m. in . Vent
-, Togt, Togtwind, m.
Coulisse , f. Sponning , (waarin iets op en
neêr schuift,) vr. Sckuif, vr.
*_, Tooneelscherm, Scherm, o., Cou
lisse , vr.- , Opening tusschen de
bij drukk.,
schermen , Coulisse , vr
als: - de galéc , Tong der galei , vr.
Zethoutfe, 0.
Coulisseau, in. Rand aan hôutwerk, M.
CouJisseur, in. Ploegschaaf, vr.
Coulissoire, f. 1/i/i der zakpi'jpniakers , vr.
Conloir, m. Zijgbak, na.-, Doorgang
(vanhet cent vertrek in her andere),
na.
, in de ontleedk. , Buis . vr.
-

*_, bij papierm., Vangbank, na.
Couloire , f. Vergiestess , vr., Doorslag, na.
• bij speldeurn., zekere trekp laat.
en o.
Coulombe , f. Stijl ter ondersteuning van
een beschot,

M.

Coulotte , f. Loodgieters werkenig ,
de gegotene plaat uit den vorm te lig.
ten, 0.Schraag, om hout opts

zagen, Zaagschraag, vr.
CoUpe , I.. Zonde , Schuld , vr.
Coa1t, m, zeker hout.
Coulure, f. .dfvallen der druiyen, enz.,
, JtIeaal,
kort na den bloesem , o
-,
dat bij het gieten wegvleeit, o.
Roep aan een vischnet, na.
Coumaron , m. zekere boom, 'waaraan de
conkaboon groeit.
Couniène , f. zie Lycope d'Europe.
Coumia, in. zekere ,vortel.
Couinier, m. zekere boom.
Counion , uh. Soort van paimboom.
Coup, flu. Slag, Klap, Stoot, Houw,
Steek , na. , Sc/sot , o. , IPorp , Trek,
haal , m.; Porter un - á q. q., Naar
iemand slaan , stootcn , bouwen , ste.
ken , sohieten , werpen ; Un - de poing,
Eon vuistsiag , na. ; - de bJon , Stok.

slag , m.; Un - de martean , Een slag
nact eenen hamer, Een burners/ag, na.;
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cloche, Klokstag 9 m.; Jtre sujet
un
de cloche , 4an den klokslag
gebonden zijn; -de tonuerre , Donderslag , na.; - de foudre, Bliksetaseraal,
na. - de uoer , Golfslag , na. ; Porter
faux—, Manquer son -, Misslaan ; fig. Ii
a manqué sou -, Hij heeft zijn doel gemist ; - de coude, Stoot metden elleboog,
Elleboogstoo t na. ; - de pied , Schop
na.; Donner ut - de piedä q. q., Ie.
mand eenen schop ge,yen ; Se donner na
grand - contre nu arbre , Zich hevig te.
gen tenen boom stoo ten; - d'épée , Steek
met den degen, Degensteek , na.; Abu.
ger on Porter un - (d'épée) , Eenen
Stoot voet den degen doen; Un—fourré,
Een Stoot of houw , dien twee personen
elkander te gelijk toebrengen, rn; fig.
Eene heimelijke streek , m.; Sooner ua
.- tie Ja trompett e , De trompet steken;
Un - de vent Een rukwind , m.;
(op de biljart:) Avoir nu - sûr, Goed
stooren ; Un - sec, Een stoot met last
schopje , m; - de grâce, Genadestoot,
m. ; fig. Donner ie - de grhce a q. q. ,
Iemand den laatsten Stoot geven., He ra .
geheel in het verderf storten . Un
tie dent, Eon slag met de tanden , na.;
-. de bec , Een beet , Een pik , na. ; Un.
- de peigne , Eene streek met eenen kam;
Un - de come , Een stoot niet den ho..
ren; — deinassue, Slag met tone knods,
na.; Donner Un— de pierre a q.q., Iemand
niet tone's steen werpen; fig.. Frapper
les grands coups dans one affaire , Do
voornaamste middelen b(J eens zaak
aanwenden ; fi g. - de Ja fortune., du sort,
Slag des noodlots , na. ; - de hache
Houw met cent bijl, na. ; - de canon,
K anons chot.) o.; —de pistolet, Pistool..
schot, 0. ; — perdu, Sc/sot in de lucht,
0. ; - de partance , Sc/tot van vertrek
Sein om te vertrekken , o. ; - de canon
a l'eau, Schot onder water, o.; Un
tLs linie , Eene streek met de vijl; - de
plume , Pennetrek , na. ; - de pinceau ,
Penseeltrek , na. ; - de main , Slag met
de hand, na. ; (in het krijgswez.) . P10:54I/sage aanval, na.; - d'oeil, Blik 2 ,
Wenk , in. , Gezigt • Uiezigt , o.
hoeveelheid, die men op een geweer,
tan. laadt, Schot, a. Teug, na.;
Boire Ja grand coups, Met groote teugen
drinken; Boire en un ,. en Un seas!.-,
In é énen teug ledigen , drinken, uitdrinken; van bier: Faire une chose en
on - , Jets in eens of na elkander doen;
Faire une chose - sur - , Iets bij harten en stoeten verrigten ; sur elkander; Pour be 1 vous étes pris

a

de

,

-
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Eindslijk zijt gij gevat; Faire une
chose d u premier — , Iets aanstonds
doen. * -r , bij valken. , als : L'oiseau
prend --, De valk schiet met te veel
drift op zijne prooi. * --, bij vissch. ,
als: -- de filet, lffiorp , Trek , Haal,

(d. i. ender voorwaarde van hem door
te snijden, om te zien of hij goed is);
Une étoffe dure à la , Eene moeije
k te snijdene stof. * — , Plaairs der-lijk
doorsnijding , Snede , vr. * --, LI'ijze
van snijden , Snede , vr. , ( bij kleer-

til. ; fig. Prendre plusieurs voleurs d'un
— de filet, Verscheidene dieven te gelijk vatten. *—, Daad, Poginsg, vr. ,
Trek , Zet , Slag , ns.; Un --qui a ré-

makers ook : — , d'habic) ; Avoir la -bonne, Eene goede snede hebben; ook
van schoenmak., als : Ce cordonnier entend bien la —, Deze schoenmaker snijdt
goed. * —, bij pruikenmak. , als : — de
cheveuz, .flfgesneden haar, o.; ook
Wijze van snijden , vr. , Haarsnijden,
o. ; Ce perruquier entend bien la -- des
cheveux, Deze pruikenmaker is een goed
haarsnijder. * --, als : — de pierres,
Steenhouwen , o. , ( Kunst , om de stee nets naar zekere regelen af te tee,kenen ,
en daarnaar te behouwen, zoo dat zij
in de bestemde opening passen , en tot
hunne zamenhoud<ng noch kalk noch
cement behoeven); van hier ook: La
— du Lintre, etc. , De helling van het
gewelf, enz. , De inrigting , vr. * --,
bij teekea. , Doorsnede . vr. , Profil s o.
* — , in de letterk. , Inrigti ng, Schikking , vr. * --, in het kaartsp. , ,flfnemen, o.; van hier Etre sous la — • de
q. q., Zoodanig ten aanzien van iemand zitten, dat hij moet afneor.en,
Iemand achter de hand hebben ; Avoir
Ia — heureuse, Gelukkig afnemen. *--,
Beker , .Drink beker , Kop , Kelk , m.
* —, zeker sterrenbeeld , Kelk, sn.,
Urne , vr.
Coupeau , m. Strook, welke s kaarten in

n551 , Eene

geslaagde onderneming, vr,;

van hier : — d'essai , Proefstuk , o.;
— de maitre, Meesterstuk , o. ; A — sur ,
1J et zekerheid om te zullen slagen
Jouer h -- sulr, Zeker spel spelen ; —
d'état, Staatkundige onderneming, die
wel voordeelig is , maar geenszins met
de billijkheid overeen komt, Gewaagde
onderneming , vr. ; — d'autorité, Daad
op eigen gezag, vr.; — d'étourdi , Domme streek , m. ; -- de téie , — de déses.
poir , Wanhopige onderneming , vr.
*—, fig. fans. Donner un -- d'épée dans
l'eau , Een vruchteloos werk verrigten; Donner un -- de bec on de vent,
Steken geven; Donner un — de langue ,
Lasteren ; Donner d'une pierre vieux
coups, Twee vliegen met éénen klap
slaan. * —, als: -- de théftre, Onver'wachtt uitkonsst , vr. * --, als : -- de
soleil, Zonnesteek , m.; — de sang,
1lloedstorting in de hersens. Beroer
vr. als : — foudroyant, Proef-te,
met de Leidsche flesch, vr. * —, als:
Tout h -- , Eensklaps , Plotseling;
Tout d'un —, In eens; Après —, Te
laat; Encore un —, Moor de laatste

maal.
Coupable s adj. Schuldig. * —, m. Schul-

digs, m.

Coupans s m. pl. Randen van de nagels
der wilde zwijneta, m. meere
Conpans, in. een: japansehe gouden en zil-

veren munt.,
Coupant, te , adj. Snijdend , Scherp.
Coupaya, m. een boom.
Coupé, m. zekere danspas, Coupé, m.
*—, ' ée , adj. als : Carrosse —, flu/ ye

koets, vr.
Coupe, f. Snijdes, Hakken, Bouwen,
Maaijen , o ; La — des blés, [let maai jen van het koren; Ce bois nest pas
encore en — Dit bosch wordt nog niet
gehouwen. *—, Uitgestrektheid van
een bosch , dat gehotewen wordt, vr. ,
Bosch , o. ; Vendre use —, Een bosch
Terkoopen om te hakken, Her hout van
een bosch verkoopeer. *—, Snijding,
Snede, vr, ; Vendre on melon a la —,
Lenen meloen op de snede verkoopen,

:

de lengte bevat, vr.
Coupeacux, m. pl. op sommige plaatsen,
Klissen , vr. meere.
Coupe-bourgeon , m. Knoppenbijter, Keyer , m. , zie Liset'e.
Coupe-cercle, nn. Snijssuk aan Benen passer, o. ` --- , Kre,anboor, „, r.
Coupe-Cors, m. Likdoorniaesje, o,
Coupe-cu, m. veroud., zie Coupe-gorge
in de i. Neteek. ; *—, bas, als : Jouer It
--, Slechts één spel spelen.
.Coupe-gorge , m. in ee nige spellen , als:
Faire on —, Eessen ongelukkigefs trek
doen, Zijne eigene kaart het eerst
keeren. * --, floordhol , o. , Gevaar -

lijke plaats , vr. * — , Plaats , waar

men in het spel bedrogen- wordt, vr.
Coupe-jarret , m. M o ordenaar, Struik
ver , sea.
-ro
metalen
Coupeliation , f. Zuivering der
(zie Coupe ler), vr'•
Or de --,
Coupelle, f. 5, eltkroes , ns. ;
Kapelgoud , o. * --, bij artill. , Laadschop, vr.

^, I Al
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Coupeller ,, V. a. Louteren.
Coupe-paille, in. Snijtrog, ?h, SflijkISt,
vr. (om haA'sel te snijden)
Coupe-pâte , m. Daegrnes , o.
Coupe-queue , m. Staartrnes (der zeem
touivers) , o.
Couper, V. a Snijden , Doorsnijden
snijden, Besnijden; — en deux, in
par morceaux , par
tweeè'z snijden ;
pièces ,. In stukken snijden ; — du pain,
Brood snijden; — les alles Ii us olseau
Eenen vogel de vleugels afinijden ; —
les blés, Het koren nsaaijen ; — un buis,
Een bosch hakken ; — de l'herbe, Gras
uzaaijen ; fig, — l'herbe sous le pied it
q. q., Iemand het gras voor de voeten
vegrnaaijen ; — la gorge it q. q. , iensand de keel afsnijden ; fig. iemand
rumneren ; bras cc jambes a q. q. ,3 Ieniasod van alle middelen berooven, Hem
geheel ontmoedigen ; Se — is gorge avec
q q.
q. q. , Met iemand duel/aren ;
an bras , Iemand in den arm snijden
De
leonlèvres
,
Le froid lui a coupé les
de heeft hem de lippen doen bersten;
Le froid coupe le visage, De koude is
, Doorsnijden , Scheisnijdend.
den , Doorloopen; ook : Afsnijden ;
Ie feu no incendie , Eenen brand afsnijden , Den voortgang beletten ,- — la
corrmunication , De gemeenschap afsnijden ; — chemin a q. q. „ Ieseand den weg
afsnijden ; fi g. chesnin an mal Het
kwaad stuiten ; — la fièvre , De koorts
afnemen; q. q , Iesnand voorbijgaan;
— par le plus court , Den koresten weg
nemen, Binnendoor gaan; — les racines du mal , Het kwaad in zi/ven oorsprong Stuiten ; — les ennemis, De vijanden afsnijden, d. 1. verhinderen,
dat zij handgemeen worden; — les vivres it l'eflnemi, Den vijand den toevoer
van levensmiddelen afsnijden ; fig. —
les vivres it q. q. , Ismend de middelen
tot zijn bestaan oritrooven ; no pont,
Bene brug afbreken of onbruikbaar
maken ; — la parole a q. q. , Iemand in
de rede vallen; fain. — court, 411e needo/ooze woorden vermijden ; — dans le
vif, In het leven sni den; fig. Gevoelig
beleedigen , Op de gevoeiigote plaats
Vermengen ; — du lait,
wonden.
(avec de ?eau) fiater in de melk doen;
d u v i n , Wijn verinengon.
— , Snijden (tot de vereisch:e gedaante); —
une chemise , Een hemd snijden ; — les
in
cbeveux, liet liner snijden.
de letterk , Verdeelen , Inrigten.
in de toonk , als : — une note , Eeoc
noot slechts even aangeven. * > bij

vcearts , als : — un cheval , Een paard
snijden, lubben, ruuosen;
un Chat,
on chien , etc. , Een' kater , ren , enz
*
,
snijden , lubben
in het schem.
als : — la mesure , Eenen stoot onswij
ken , terwijl men achteruit treedt.
* — , in het kaartsp. , 4fnemen verder:
;
— on coup , Den bal zoo stooten , dat
hij niet opspringo; — les dde, De dobbeisteenen zoo werpen, dat zij hij het
nelrpallen sti/ blijven liggen ; — le
c&hle , liet anker kappen ; — l mât,
Den mast kappen — la lame De gol
'yen snijden. *_(s e ), v . pr. Zich snijden, Elkander snijden; ook: Elkander
Serifdoorsnijden ; (van tess paard
ken; fi g- Se — dans ses rponses , Ziclz
in Zijne antwoorden eegeaspreken. —,
V. 0. Snijden , Scherp zijn.
Couperas , m. zeker vischnot.
Couperet , in. Hakmes , o.
Couperose , f. J'7;riool , o. • — , zekere
Ui es/ag.
Cosperosé , ée , adj. Puissig.
Couperu , m e zeker net.
Coupe-tête , M. haasje-over Bok-stavast, o.
, in het
Conpeur, m. Wijnlezer , m.
lanskenetspel ) Speler , die de kaart
neemt, eer de speler, welke de '000rhand heeft, de zijne neemt, M.
als : — de bourses , Beurzensnijder,
Zakksnroller, m.als: — depoil,
Werkman der hoedonmakers , die loot
haar van de vellen maakt , a.
Coupetir-d'eatt m. zekere vogelS
Coupeuse , f. ('Vijoleesster ., yr.
Coupi , in. zekere boom.
Coupis, in. pl. zekere katoenon
Couplage, na. Deel van een houtviet, 0.
Couple , f. Koppel „ Riem , m„; £oettre
deux chiens en
Twee honden koppelen. —, Koppel, Paar, 0.; Une
de pigeons , Een koppel duiven , 0.;
Une — d'oef, Een paar eijeren.
UI. Paar, o.; Un
heureux, Een gelukkig paar; Un
de pigeons, Een
paar duiven (d 1. een doff'er en cent
scheepsw., Spant, vr.
duif).
* — , zie Fermuse.
als:
Coupler, v. a. Koppelen.
un train , De verschillende do e/en iran
Twee porto.
een vlot verbinden. s
nest in één kwartier leggen.
Couplet , m. zeker getal regels van een
gedicht , pers , 0. , Geweer , welles
*—,
loop algeschroefd kan is'erden, o.
isis : de presse , Dekstlhetgoels aan
— , soort
eeoc drukpers , o. nseery.
van hengsel.
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COUR

Coupleter, V. a. fain. Een '!'ers op iemand

Looponde prijs, Markc/Srljs, m.; Une
anne 1 Courauce , Eens el in de lengte
(zonder op hoogte, dikte, enz. te let.
ten.) , vr. ; Chien -, Wiudhond, Jag:
in. van wahond, Drijver, us.
ter„ Stroom , Loop , Vloed , m.
its den hand. , als : Le du marché, De
loopende pol/s , in. ; Le - des affaires,
De gewone zaken, vr.meerv.; Le — du
monde, De loop der wereld, vs.; Se
laisser aller an - du monde Met dcie
stroom medezwemmen ; Etre an - de
Dcie loop van . . . kennen.van
renten, Loopende termijn, M.
Courante , f. zekere langzame dans. *_
, Loopend
pop. Bui/doop , no.
schrift, 0.
Courantilie, f. zeker net.
Coursntits, na. zekere vuurpijl.
Couratari, in. een boom.
Courau , us. Visscherspink , vr. , Ligter, no.
Courba-beiram, m. feest bij de Ma/souse.
Jassen.
Courbaril, m. zekere boom.
Courbaton, m. scheepsw. , zie Court-bhton.
Courbatu , ue , adj. van paarden , Stijf,
Vervangen. °—, van usenschen, Soijf.
Conrbature , F. van paarden , Vervangen.
Iseid , vr. , van noenschen , Pijn.
li/lee loomheid, Stijfheid, vr.
Courbe, adj. Krom, Gebogen; Ligne
on : —, f. Kromme lijn , vr. °—, f.
Kromhout, 0. 2 Krommer, us. *—, Gezwel achter de knieschijven der paarden , o. —, als : — de chevanx, Twee
paarden , welke een schip tegeos dcie
stroono optrekken, o. mcciv.
, vr.
Courbement , m. Kromming , Bulging *_
Conrbsr, V. a. Buigen, K,'onsoeseu.
(se) , v. pr. Buigen. '° — , Gebukt gaan,
Zich bakken. —, V. fl. Buigen. •,
Bezwijke n.
Courbet, in. Bog: van een'pakzadel, vr.
* — , Groot koom snoeimes , 0.
Courbette , f. Ligee sprong van een paard,
in. , Courbette , vr. ; fi g. fan. Faire des
courhettes devarst q q. , Voor iemand
kruipen.
Courbetter, V. fl. Courbetteren, Courbetten maken.
Courbine , 1. soort van visch.
Courbotte, f. Hefboom aan eenen smidsblaasbalg, us.
Courbnre , f. Kronote , Bulging , Bogt , vr.
Courcaillet , te. kJ'aclste/fluitje , Wachtel.
beentje , 0
Cource, f. flout , dat men bij het snoeijeu aan den wijngaard laat, o.
Courcet, us. groot snuefone: voor boomen.

maken.

Couplière , f. Viotrollen , vr. meery.
Coupoir,m. Muntschaar,> Groote ijzeren
Papiermes , 0.
knipschaar , vr.
* - , bij kaarsenmal . , Katoenmes , 0.
Coupole, f. Koepel, m. 3, Koepeldak, R e m
, o.
-dak
bij
koopi.,
Coipon,m. zie Coupeau.
(Overgeblevene) lap (van een stuk Ja-

Be5ifs 'an inte.
ken, enz.), in.
Achttien.
rest,.0., Coupon, vr.
de gedeelte van een houtvlot , 0.

Cououi, in. een boom.
Coupure , f. Insnijding , Snede , vr. —,
.Doorsnijding (in eenen dijk of kade
enz) , Pr. * , in den vesingb. , Af-

snijding, Coupure, vr.
Cour , 1. Plein , o., Plaats, Binnenplaats
(bij een huis) , vr. ; — printipale , Foorplein,o. Llof(van eenen vorst), o.
* _ , Hefstoet,m. , Hof, o.; Homme de
Ia —, Iemand, die tot het hof behoort;
Homme de Hoveling, m.; Avoir
iine —, Eenen grooten staat voeren,
.Esnu groote lief/zending hebben. * — ,

hetgene een mindore ten aanzien van
oenen meerdere doet, om hem te bekagen, als: Faire sa - an prince ., Zijn
lief bij den vorst an Aeo ; Savoir la —
.fJet hof kennen , Zch weten te hou'.
den , Weten te vleijen ; Faire sa — aux
dépen4 de Ia 6 té . Ten koste der waarheid vleifen; Fai1e sa aux dépens de
ti. q., Iemand vleijen ten nadeele van
oenen andere; Faire la — de q. q

Iemand bij een' ander' goede diensten bewijzen; Faire sa — a une dame,
Zijn hof aan eene dame maken ;. Faire
sa - a Ia vérité , etc. , De waarheid,

enz. huldigen. —, Geregtshof, lief,
4s.; Metcre hors de —, Afwijzen; van
hier: (in hors-de-cour, zie Hors-de-Cour;
des coinptes, Rekenkamer,yr.
c. urable , adj. jaagbaar.
Couradottx,m. Tusschendeie (op een schip),o.
Courage, in. Moed, m., Dapperheid,vr;
j'an hier: — d'esprit , Bezadigdheid,
Bedaardlseid, Volharding , yr.
interj., Moed!, Moedig! , Lustig!
Courageusement , adv. Moedig, Dapper.
*_, Standvas;i , Geduldig.
Courageux, use, adj. Bloedig, Dapper.
*__, Standvastig, Geduldig, Onwrikbaar.
Couratnment , ado. 1/lot , T-Ing , J'aardig.
Courant , te , adj. Loopend; L'cau courante, liet leopeude water; Le usois
-, De loopondB maand; i?iionnaie COLT.

rante 1 Gangbare mort„ vr.

,

Prix -,

-

e

COUR
Courcier , in. scheepsw., îe Coursier.
, 0. op ee;; open

Courcive , f. Gangboord

vaartuig.
Courçon , m. Staaflangs de kanonvornen,
vr. , in eene rivier, Paal onder
water, us.
Courean , us. soort van l!g:er op de Garonne.
Courée , f. Harpuis , 0 1
Coureur, us. Looper, us.
Uitlooper, Rondlooper , Seraatslijper, us.
, Looper, Jiardlooper (van een groot
beer), us.
vat; paarden, Hard-, in het
looper . Harddraver, us.
krijgswez. , Roiter ., die op verloenning
fAitgaat, us.
in de kolenmijnen,
als : - de jour, Ader,, 'selke boven

*_

uitloopt, vr.
zekere vogel.
Coureurs , rn p1. faoisilie van insecten.
Coureuse, f. Nacheloopster, Straaehoer,vr.
Coure-vite, m. geslacht van vogelen.
Courge, 1. Kauwoerde, vr., Ponspoen
us. , Flesch , vr.
in de bouwk.
Schoorsteenanker, 0.houten juk
der waagdragers , o.
, zie Corge.
Couricac , m. geslacht van vogelen.
Courimari , us. een boom.
Couringia , us. geslacht van planten.
Count, v. n. irr. Loopen; - a cheval , Jagen ; - après q. q., Iemand achtorna
loopen ; - an secours de q. q. , lensand
te hulp one/len ; fi g. - Is la fortune,

Het geluk na/so/son ; - a sa mine, in

zijn verderf loopen ; - après q Ch.,
lets najagen ; - aux arsnes , Te ivapen
snel/en ; - sur le marcho de q. q. , Iemand ondorkoopen ; - sur les briséss de
q. q. , Iets trachten te verlrijgen
waarnaar eeos ander eerst sereefie
iemand onderkrosipen. Rond/eo.

pen , Uitloopon , Soraatslijpen.
Menigon stap ons iets doen , Loopen
- aPl ès son argen , Zijsoe gelden trach.
,

ten biosuess te krijgen , Ores zijn gold
loopen. -, Loopen, 1/bijen , Stroonsen
fig. van den tijd , Loopen , Verloopen;
van hier : - a sa (in , Ten einde leopen.
C _ , Zich verspreiden ; Fasre -, Ver.
spreiden, Ulestrooijen. * - , Zich nitstrekken , Loopen. , scheepsw.
Zei/en , lien steven venden , Stevenen
- an oud, Den steven naar hot zuiden
svtnden ; - our la terre , Naar /and steveness ; - terre a terre , Langs do kust
varen ; - a l'autre bord , liet sc/zip
'wenden ; - en latitude , Van hoe zuiden

osuar hot noorden of Van hot noorden
naar het zuiden varen ; - en

de, Vaos het westen naar het Oosten
of Psu het oosten naar bet westen na.

COUR313
ron ; au plus près , zie Aller h la bou
line ; - sur son ancre , Op het anker rijden ; . sier tin vaissean , Jagt op een
-

schip maken. *_._, Veel uitleveren;
Ce fl1 coert , Deze draad levert veel

uit. - , V. a, Jagen ; - le lièvre , Op

de hazenjagt gaan , Den haas jagen o

vervolgen. * - , Door/oepen , Loopeos
door . . . , Doorreizen, Doorkruisen;

- les rues , De straten doorloopon , Op
Straat loopen ; - le monde , De wereld
doorreizen of doorkruisen. ° - , Ge.dung bezoeken. Betreden, Be.
wandelen , Loopen; - une carrière , Ee-

ne loopbaan bewandelen ; van hier t•risque, hasard, fortune, Gevaar loopen;
- mîme fortune qu'un autre , Het zelfde
belang hebben , als een ander ; - une
belle fortune, iVaarschifulijk tot een
groot aanzien zullen komen ; Cette nouvelle court les rues, Dit nieuws heeft

zich overal verspreid ; - une charge,

Naar een ambt staan , Zich alle mogelijke moeite geven , ons her ee verkrij-

gen ; - la poste , Illet de post reizen.
C _ , scheepsw. , als : - mème bord , De's
zeifden koers houden ; - une bordée
Eanees gang doen. Zie ookCouru.
Courlazs , zie Courliri.
Couch , zie Courlis.
Courli-épineux, m. zekere sc/se//a, liercu.
lesknods , yr.

Courlieu, zie Courlie.
Courliri , us. geslacht van vogelen.

Conchs , M. geslacht van vege/en.
Couroi, m. soort van harpuis.
Couroir, m. Gang, m.
Courol , en. soort van koekoeken.
Couron , zie Curon.
Courondi, m. een boom.
Cozzronne , f. Krans , m , Kroon, vr. ;
de lauders , Lauwerkrans , us. ; - de
fleurs , Bloenzkrans , us. ; nuptiale ,
Bruidskrans , m.; - d'épines , Door.nenkroon , vr. ; .-- civique , Burgerkroon,
vr. ; fi g. - do martyre , Martelaarskroon , vr. ; - de gloire , Eerekroen,
'vr. ; - dc rayons , Scralenkroon , Gb.
rio , vr1 ; - d'ézoiles , Sterrenkroon,
vr. ..-, lzoofdsieraad van vorsten,
Kroon , vr. ; - royale , TConiosgsleroon,
sr.; fig. Vorstelijke waardigheid, Kroon,
vr. ; Prétendre le In - , Aanspraak op
. de kroon maken ; Abdiquer la - , De
kroon noder/eggen; Les biens de la ,
De A'rsongeedeoen, 0. meerv.; Traiter
de - Is - , Als enbeperh opperheer met
eenen anderen onbeperktcn opperheer
te doess hebben ; zie ook Flenron, -,
bij veearts. 1 Bovensteg4deelte van den
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hoef eons paard: , o. • , in de gter
rek., Kroon, vr. Kring Corn zon
of maan), rn; — colorée, zie Halo.
in de bonwk. , Kroonlijst, yr.
in de naeetk., Flak door twee on
gelijke cirkelorciefen besloten , welke
een algemeen middelpunt hebben, o.
* - , in de toonk. , Ruo:punt [ .) ] , o.
bij vaken., Dons om de neb van
coven valk , o. - , in de ontleedk.
als : — do gland , Eikelkroon (d. i. het
rocdachtige voorste deel van het man.
ne/like teellid) , yr. van eenen
tand, Kroon, vr. *_, in den yestiagb., als: Ouvrage a —, Kroonwek,
es. —, hij tuini. , SO ort van en:.

bijpapierm., Kroonpapier, o. —, aan
senelavij', Kroon, vr. *_, aan eenen
diamant , Kroon , vr. , bij vuurwerk., als : — foudroyante , Pikkrans,
Stormhoepel , on. , bij R. K., Soort
i)an rozenkrans , welke slechts uit sten
kralen bestaat. in de nar. hist.
als : — d'Ariadne , zekere bloem ; - de

terre , 4ardveil , o.; — d'Éthiopie , eene
scheip ; - impériale , cone scheip ; ook
acne bloem ; — papale , eene schelp ; —
royale , zie Mélilot. — , grijs , dien
men bij cane akademie behaalt, rn.
Couronné , ée, adj. Gekroond; Tête conronnéa, Gekroond hoofd, 0. in de
p l ank. , als : Senences couronaées , Ge-

kroondè zaden, o. meerv.; Fruit—, Gekroonde vrucht , vr. in den krijgs.
bouw , als : Ouvrage —„ zie Oucrage a
couronne. —, bij veearto., a/s : Che val —, Paard zonder haar aan de
k,oiën , 0.
Couronnée, f. zeker oud ri/rn, met herhaling van de laatste leetergreep , als:
La blancse colombeile , belle.
Couronnement , m. Krooning , vr. ; fig.,

,Voleisding , Volts oijing , Vs/making,
vr. —, Kroonvormigsieraad, 0.
sae een schip, Spieelboog, Spiegel,
— , in de vroedk. , als : 1- 'enfant
an.
eet an —, Ret hoofli der vrucht
is in den mend der baarmoeder. *_,
zekere ziekte der boômen, zie Décurtation.
Couronner, v. a. Kransen , Bekraneen,
Ornkransen. *_, Kroonen , De kroon
opzetten. * — q Beloonesi , Vergelien;
fig. De kroon opzetten , Volsooijen
ICroonen ; spr. W La flu couronue l'oeuVre, Het einde kroont het werk. *

(se),

V.

pr. alt: Se — de gloire , Zie/s

met toem bedekken, — , van boomen ,
als : Cet aibre se couronub , Deze boom

begint te vergaan.

COUR
Couronnure , F. Kroon (aan de horen: van
een hert) , vr.
Couroucon , rn geslacht van vogelen.
Couroucoucon, m. zekere vogel in Bra-

zilzè.
Courou moelli , in. zeker boo7npje.
Couroupite , m. zekere boom.
Courre , V. a. 1'ervolgen , ova te vangen,
Jagen van hier : Laioser — , De bonden losko;pelen ; zie ook : Laisser-cour
re en Bague, —, scheepsw., als: — la

bouline, Met touwen geslagen werden ;

Faire — la bouline a uta nialfaiteur, Ee-

non kwaaddoener met touwen slaan.

*_, rn.Jaagplaaes, vr. ° — , Plaats,
vaar men op de wolvenfagt , enz. , de
bonds,; plaatst , vr.
Courrette , 1. zekere adder.
Courrier , rn Posebsde , Postrijder , Renboete , Courrier , in. ; oyager en ,

_gls courier reizen.
Courrière , f. bfl de oude dicht. , van de
maan , Loopster , vr.
Courroi, m. Rol, waarop de stoffen wor-

den gelegd, wannesr zij uit de verwknip komen vr.
Courroie, f. Riem, Leéren ciem , ne.; fig.
a q. q. , lemands magt be
Serrer la
snoei/en , Hem kortwieken , Zijne vleug ls korten ; Ecendre on Alotiger la —,e
Zijne mage te buiten gaan ; opr. w.
Faire du cuir d'autrui large —, J'an eens

anders leêr riemen snijden.

Courroucer, \T. a. )/ertoornen. *_ (Se) , V.
pr. Zich vertoornen ; fig. van de zee,

Onstuirnig vorden, We den, Verbol5gen
worden
Courroux, na. Toom, no., T7erbolgenheid,
GraosschaP , vr. ; fig. van de zee, Per0
biges;heid
, Onstuimigheid , vr.
Courroyer , v. a. Op de rollen (zie Courroi)
hangen.
Cosrroyeur , rn Werkman , die de stoffen
op de rollen (zie Courroi) hangt , on.
Coors, m. Loop, on.; Le - d u ne rivière .
De loop eener r'vier , on. - , Loop
in. , Rigeing , vr. (van Joopend water).
*_, Loop , on., Uitgestrektheid van
den loop,vr. —, Loop, Uitloop, Doorl oo p , Afloop, Omloop, m.; van hier:
— de ventre , Buikloop , on. °—, van
hemelligchaszen , Loop , Omloop , M. ;
fig Loop on., Verlsop, o., Voortgang,
on., During, Veoridsering, -sr.; van
hier : Voyage de long — , Lange reis
yr. ° , Issgang, on., Gunst , vr.
Aanzien , 0. ; Donner — it nu brut,
Eest gerucht verspreiden ; Donner —
nu ouVrage, Esn werk in aanzien beengels. °—, in den handel, als: — de

COUR
change , de place,. IVisselkoer:, m.;
- des intérôts , Ti/a v wanneer de into.
ressen oploopen , m. ; Avoir - , Goed
zijn, Koers hebben ; ook : In de mode

zijn ; Monnaie qui a - , Gangbaar geld,
0.; La mode donne le - atX éiOifeS Dc

mode brengt de stoffen in zwang ; Ces
étoffes ri'orc plus de - , Deze stoffen
worden niet meer gevraagd; - du marché, Marktprijs, eis. °'—, Lengte,
Uitgestrektheid (zn:eer op dikte of

breedte te letten) , Yr.; Six aisnes de
- , Zes ellen in de lengte. - , in de
bouw. Rij , vr. Iets voortloopends,
0.Verhandeling, Behandeling,
vr. , Cursus, us. , Tijd tot het
leeren eener wetenschap , Cursus , en.
* - , in sommige plaatsen , Openbare
wandelplaats (voor rijtuigen), vr.
Course , f. Loop , m , Loopen , o. ; Preri..
dre a la - , In den loop vangen.
Wedloop, m.; - de chevaux . Liarddraye.
Loopbaan, vr.: fig. Etre
rij, vr.
t la fin de sa -, [Jet einde van zijne
loopbaan bereikt hebben. *_, (Vijandelij'e) inval, Strooprogt , m., (ter
zee) , Kruisen , o., Kruistogt , m.
Armer cit —,Ter kaapvaart uitrusten
Faire la , Kruisen, Ter kaap varen*_ , Gang , Rid, en. , zie Déwarche.
Coursier , ei. Ros , o. , L!arddraver , Strijd
hengst, M.- , Gang tusschen de
Stole geschut voor
roeibanken, en.
- , Kanaal , waarop eene geld 0.
door het water naar liet rad van eenen
watermelon loopt , o.
Coursière, f. Koebrug (op een oorlogscliip),
vr. ° - , Ruimte voor het rad van
eenen watetmolen, vr.
Coursive, f. LVaauive gang (op schepen), vr.
Coursos , rn Ingekorte tak , m. - , Ingekorte wijnrank , vr.
Court, te, adj. Kort; van hier: Avoir
l'haleine courte , Korteedewig zijn ; Avoir Ia vue Cnirte, Bijziende zijn ; fig.
fain. Revenir avec sa Courte hote , EVict
de breek op den loop ce huis komen;
R ester cu Deeeurer — , Blijven steken
( in zijne rede) ; ook: Niet sneer we.
sen te antwoordei ; Etre — d'arsent , de
fluance, Slecht bij kas zijn; Avoiri'es
prit -, Niet veel erstand hebben ;.
Tenir q. q. de — , Iemand kort hou
den. , add. Kort ; Coupe r les dte
veux - , De 'karen kort snijden ; Atca.
,

,

,

cher trop — , T kort binsen, fig. Finir
trop —, Te kort afbreken; T o urtier -,

Kort draaijen ; Cooper — , Liet kort
maken; Couper a q. (1-, Iemand plot.
.celing verlaten.

court
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Conrtage, m. Meikelarij, vr.; — de roulage , [let ontvangen en verzenden van.
waren voor rekening van anderen , o.
*_, Makelaarsloon, 0.
Courtailles, f. p1. Jluislukte spelden, vr.
meer v.
Courtaud , ei. Kort en dik man, Stomp,
no.
, adj. na . , als : Cheval — , Paard,
dat men staart en ooren heeft afgesne.
den , o. , Kortstaart , .8e/staart , m.
Chico —, fiend , we/ken men de ooren
en den staart heefe afgesneden , m.
Bas eener zakpijp , vr.fans. Win.
kelinecist, na.
Cuurtaude , f. Kort en dik vrouwtje , o.
Courtauder , v. a. Afsnijden ; — la queue,
Een paard kortstaarten ; — on cheval,
Een paard den staart en de ooren af.
snijden.

Court-bâton , in. scheepsW. , Knie , vr.,
Kromhout, 0.
Court-bou iliou , m. zekee koking van visc/z
in water, azijn , zout en boter,, om
ze met olie en azijn te eten.
Court-houton , M. Honeen pen , waarmede
men de ossen aan den disselboom vast.
maakt , vr.
Courts-butte , in. pop. Klein meute/s , Dreuniet, m
Coerte-haleine, f. zie Asthme.
Courte-aiI1e , f. Strootje-trekleen , 0.
Coute-PaUlfle , f. soort van kaatsspel mec
raketten.

Courte-pointe, f. Beddesprei , vr.
Cotirte-Pointier , in. Die beddespreijen
maakt en verkoopt.
Courtes-lettres , 1. p1. zekere letters, die
aan beide zijden afgesneden zijn.

Courtier.) Iii. Makelaar , in.; - de change , Wisselmakelaar m.
Courtige , rn Te kort (aan de ellemaat
van een stuk sef) o.
Courtillidre , f. ./.lardkrekel , m.
Curtine , 1. veroud. , Gerdijn , vr.
in den vestingb. , Gordijn , Courtine , vr.
Courtisan , in. Iloveling , ns.Die
zijn hef bij iemand maakt, 1-'lei.
jer, In.
Courtisase , f. hij de ouden , Openbare
vrouw , vr.,
Ligeekooi , vr.
Courtiser, V. a. Zijn hof maken bij ,
iJleijers.
Court-jointé , ée , adj. als: Un cheval -,
Een paard met korte hielen ; Cot oiseaa
cot — , Deze vogel heeft korte poecen.
Court-manchec, V. a Met houten pennen
hee v1e sc's vast steken.
Court-rnoet , adj m. als : Cheval - ,
Pass's1 dat lang van lenden is, 0.
Courcois 9 se, adj. w. gebr. 9 Belssfd 1 Hof.

COUR

COUT

felijk; van hier : Armes eourtoises
Stompe wapenen (bij de steekspelen),

welke de knoppen der wijngaarden benadeelt , M.
Coustières, f. pl. 'Touwen, die den mast
eener galei vasthouden , o. meerv.
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o. nzeerv.

Courtoisement, adv. w. gebr. , Beleefdelij k.
Courtoisie, f. fam. foffelrjkheid, Beleeflheïd , vr.
Courton, m. Korte hennep, m.

Couru, ue, adj: fig. Ce prédicateur est —,
Deze prediker heeft veel toeloop of
loop; Le spectacle est —, De schouw burg wordt druk bezocht ; La marchandise est courue , De zwaar wordt gezocht
of getrokken.
Cons , in. Slijpsteen , IVetstee'yn , m. * ,

Cousu , ue, adj ., als : Bouche cousue , ^ Mond
digt , Mondje toe ; fam. , als : Etre -d'argent, Teel geld hebben; Être — avec

q. q. , Iemand niet verlaten.
Cout , m. , als : Le

—

d'un jurement, De

kostfn van een vonnis , m. meerv.
Coi tartt, adj. m. , als : Au prix --, Voor
inkoopsprijs, m.
Cocteau, m. Mes , o. ; pliant , Knip.
mes , o. ; — de table , Tafelmes , o. ; —
de cuisine , Keukenmes, o. ; — de tripizekere visch.
ère on à deux tranchans, Tweesnijdend
Cousambi, m. zekere stof uit het planten
mes; 11 lui a donné du — au ventre, Hij
waarvan ment te Timor kaarsen-rijk,
heeft hem het mes in het lijf gestoomaakt.
1
ten ; I1 lui mic le — a la gorge , Hij
Couscou, m. zie Cousse- couche.
zetre hem het mes op de keel; fig. Jouer
Couseuse, f. Naaister, vr.; inzond.
des couteaux, (Met messen) vechten;
Boekeninnaaister , vr.
Cet homme ent toujours avec lui , eest
Cousin, m. zoon van oom of moei, Neef,
son — pendant, Deze mensch is altijd
sn. ; fig. faun. Vriend , m. * — , vulg.
bij hem ; Cette femme esc un — de tri
Plant, -welker vrucht zich aan de
Deze vrouw heeft Benen bek als-pière,
kleeren hecht , vr. *=., Mug, vr. *_,
een scheermes ; 1VIectre — sur table , De
zeker gebak.
tafel voor zijne vrienden aanrigten ;
Cousinage , m. Neefochap , o. * —, fain.
Etre sous le —, dan gevaar blootgesteld
Bloedverwantschap, vr. , Bloedverwanzijn; A couteaux tirés, In openbare
ten , m. sneerv.
vijandschap. *_,Korte degen, m."; —
Cousine , f. dochter van oom of mooi,
de chaise, Hartsvanger, m .; ook : Jag:.
Nicht, vr.
one: , o. * -- , bij verscheidene hand.
Cousiner , V. a. fam. Neef noemen , Neef
werksi. , Mes , o. , Beitel , in. , Ijzer
spelen. ° -- (se), V. pr. Elkander neef
Staal, o. * — , in de nat. hiss., zekere
noemen , Neef spelen. * —, v. n. fam.
schelp , Pijpnsossel , vr.
Uit eten gaan, Tafelschuimen ; spr. w.
Ces deux perronnes ne cousinent pas en. Coutel , m. Rietmes , o.
aemble, Deze twee personen stemmen Coutel`as, m. Korte en breede tabel, vr.
Coutelets, m. pl. Ingang eener weer, vr,
niet (in aard) overeen.
Coutelier, m. Messenmaker, m. , zie
Cousinette, zie Passe-pomme.
Solen.
Cousinière , f. Muggengordijn , vr. * ^-,
fam. (Talrijke en lastige) bloedeer• Coutelière , f. Messenverkoopster , vr.
*_,
w. gebr., lllesscheede , vr.
wanten , m. nseerv.
Couteline , f. eene grove stof.
Cousinotte , zie Cousinette.
, Mes.
Coutellerie, f. Messenmaken , o,
Cousoir , m. Naaibank (eens hoe/thin.
senmakerswerk, o.; Magasin de —,
ders), vr.
zlesienwinkel , m•
Coussapier, m. geslacht van planten.
Coutelure , f. Snede ( in perkement
Coussari , m. een boompje.
—

—

;

Cousse-caille, Cousse-caye , f. soort van
ragout met maszioc.

Cousse- couche, f. zekere eetbare wortel
op de Mani llen.

Coussin, m. Kussen, o. *—, Woeling
(van touwwerk , om de wrijving te beletten) , vr. s` —, d'écubier, Betingkussen, 0. • — de beaupré, Spoor van den
boegspriet , vr.; — de canon , Ste/hour,
e. , Keg , vr.; — de vieux cordage, Ge
vr.
-piktema,
Coussinet , m. Kussentje , o.
Cousson, m. in Dauphiné , Heete damp t

enz.) , vr.

Coílter, V. n. Kosten.

Cooteux, use , adj. Kostbaar.
Coutier , m. Ti j kwe ver , m.
Coutières , zie Coustières.
Coutil, m. Tijk, vr.
Couton, m. een boom.
Coutoubée, f. geslacht van planten.
Coutre , m. Kouter , Ploegijzer . o. * —,
Kloofmes , o. *—, Koster, m,
Coutrerie, f. Kosterschap (in eene hoofd
Coutrier , m. zekere diepgaande ploeg.

-ker,)o.

CO`JT
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Coutume , f. Gewoonte, vr.; Avoir -- de,

Plegen , Gewoon zijn te.

* - $ Ge•
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men, Boschrijk land, o.; Temps --,
Betrokken lucht , vr. ; fig.Bedekt,

bruik , o., Gewoonte , vr., Oud regt,
Geheimzinnig, Dubbelzinnig ; Parler à
o. * -, veroud. , Tol , m.
mots couverts , h paroles couvertes , In
Coutumier, m. Boek , hetwelk de landt
geheimzinnige woorden spreken, Onder
en stadsregten bevat, o. *-^, ère, adj.
bedekte woorden spreken.
fam. , als : 11 est - du fait , Hij is geCouverte, f. Glazuur (op porselein), o.
woon, zoo iets te doen. *—, Tot de
Couvertement, adv. veroud., Heimelijk.
oude gebruiken behoorende.
Couverture , f. Dek , Dekkleed , o. ; - de
Couture, F. Naai jen , o.; Apprendre la
chevaux, Paardendek, o. *_,van een
-, Leeren naaijen. * -, Naad, m. ;
gebouw, Dak, o.; - d'ardoise, Leijets
fig. L'arniée a été battue a plate -, Het
dak , Schaliedak , o.; Y- de toile,
leger is geheel verslagen. *-, van
Pannendak, o.; - de chaume, Strooi eene wond , Naad , m. , Likteeken , o. ;
jendak , o. * —, Deken , Beddedeken ,
- de petite vérole, Poknaad , M. * -- yr. ; Faire la -, Het dek opslaan. * -,
bij laarzenmak., Stiksel , o. * --, aan
bij boekbind., Band, Omslag, m., Bind.
een schip , Naad , m. , Voeg, vr. *-,
sel , o.; -- en veau, Kalfsleéren band,
in sommige kloosters, Naaikamer , yr.
m. * —, van messen , enz. , Rug , vs.;
Couturé , ée, adj. Vol naden of li kteekens.
fig. voorwendsel , o. , Dekmantel ? m.
Couturière, f. Naaister, yr. ; - en robes,
Couverturier, m. Dekenmaker , ns.
Wollennaaister, vr.; - en linge , LinDekenkooper, m.
neonaaister , vr.
Couvet , m. IZuurtest , vr. , Lollepot , m.
Couvain, m. .Broed, Broedsel , inzond.
Couveuse, f. Broedhen, Klokhen, vr.
van bijen, e.
Couvi, adj. m., án: Oeuf-, Puil ei, o.
f.
Couvaison , Broeitijd, ns.
Couvre.chef, m. Hoofddoek , m. * -Couvée, f. Broedsel, Nest vol eijeren of
Boofdwindsel, o.
jongen, o.
Couvre-face, m. Bolwerksweer, yr.
Convent , m. Klooster , o.
Couvre-fen, m. 17uurstolp , vr.
Couver, v. a. et n. Broeden; Mettre one Couvre-lumiere, m. op schepen, Platlood, o.
poule -, Eene hen te broeden zetten; Couvre-pied,m. Voetdeken,vr. *-,Bede. - q. q. des yeux, Geen oog van ie desprei „ vr.
wand aftrekken; - de mauvais desseins, Couvreur, m. Dekker, mss.; - en ardoises,
Kwade ontwerpen smeden ; - q. ch. ,
Leidekker , vs. ; - en chaume , Dak Iets smeden of uitbroeijen. *-, Smeu.
t
dekker, m.
len , Schuilen; ook : - one maladie, Couvreuse, f. Dekkersvrouw, vr. * --,

Eene ziekte onder de leden hebben ;
fig. Broeijen , Smeulen.
Couvercle, m. Deksel , Lid , o.
Couverseau, in. Plank onder de kap van
eenen molensteen , vr.
Couvert, m. aan tafel, Mlles , waarmede
men eene tafel bedekt , behalve spijzen , als : Mettre Ie - , De tafel dek..
ken ; Oter le - , De tafel afnemen.
*--, Servet, bord, mes, lepel en vork
,voor een'

,

persoon aar, tafel, Couvert,

0. *-, Lepel en vork.° - , Koker
met mes, vork e,s lepel, ns. * --, Om.
slag van eenets brief, enz. , Couvert ,
o. *—, Herberg, Huisvesting , vr.
* - , Lom mer, Belomnmerde plaats, vr.;
van hier: A -, Bevrijd, Beveiligd,
Beschut ; Se mettre à - de la pluie , i
Zich tegen den regen beschutten, Voor Í
den regen st huile- ; fig. 1\letare à - de,
Beveiligen voor ; Etre a -- de , Tegen...
beveiligd zijn , Veilig voor ... zijn I
-, te adj. -Bedekt ; Vin -, Donker - t
roode wijn , Wijn, die al te hoog van
kleur is , us. ; Pays -- , Land vol boo.

Stoelenmatster (met stc-oo) , vr.

Couvrir, V. a. irr. Dekken , Bedekken

Toedekken , Overdekken, Verdekken ;

fig. Bewimpelen, Bedekken, ,Uerschoo-

nee , Pergoell j ken. * --, van hengsten,
enz. , Dekken , Bespringen. * - (se),
V. pr. Den hoed opzetten; Couvrez-vous,
Mees gedekt , Weest gedekt ; fig. Zich
bedekken. * .-- , van de lucht ,enz.,
Betrekken.
Couxio , m. zekere aap.
Conyembouc, zie Coyembouc.
Co-veedeur, nm. JJ^edeverkooper r u.
Co-verse, adj. m., als : Sinus -, Taman de
middellijn overschietende sinus, m.
Covet,

m. zekere schelp.

5 Cowpox , m. Koepok, vr.
Coxal , adj. m., als : Os -, Heupbeen , o.
Cexo-fémoral, adj. ra., als : Ligament -,
zie Cotyloïdien.
Coy, m. zeker dier.
Co ya u , mts. Balkstek onder de sparren,,
o. * - Klamp , m.
C "> , cmbouc, m. zeker gereedschap der Ne-

gers

(van twee kalebassen gemaakt ,
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waarvan de eene tot deksel dient),
vaarin zij hunne spijzen bewaren.
, Spar, die Ja
Coyer, m zie Cous
eengebroken i/ak naar den top loopt, vr.
Cozquauhtli, m. een vogel.

Cortototolt, m. een vogel.
Crab, na. Klaphoutjes der Siamezen , o.
meen'.
zekere afCrabe, in. Krab, vr
sc/ailfering aan de handen of voeten.
Crabier, ni. zeker dier.—, zekes rel-

ger.
Crabites, in. p1. l7ersteende krabben, vr.

meerv.

Crabotage , m. Openen of Outginnen ee.
ner leigroef, o.
Crabron , m. geslacht van insecten.
Crabronites, in. p1. zekere insecteis.
Crac, na. Krak, rn, Gekraak, o.
- , fam. Op ecns , P1o1
interj. Krak !
seling, Paf.
Cracca, fl2. naam van verscheidene Planten. wikken, enz.
Crachat, in. Uitwerpsel uit den ,aond,
0. Kwalster,, w., FIz'iva , vr. , Speck-

tel, Spog, o. ; fam. Bâir de bone et de

dans
—, Luchtig bouwen; 11 se nuierait°—,
son -, 111f is diep ongelukkig.
pop. Kouis,daterge'as opgenaaid is, in.
Crachat-de-coucon , Is), Kockoekspog , o.
Craché , ée, adj. v ulg., als: Tuc —, Op
een haar.
Crachenaen , fl1. Spuwen , 0. , Spewing,
vr. ; — de sang, Bloedspuaviosg , vr.
Cracher v. a. Spuwen , Spugen , Ulewer.
p en , Uicspnwen ; — our, Bespugen; fig.
— an baoifl, In de bus blazen; — COfl
tre le ce1 , God lasteren ; — an nez , In
, bij giec.,
het aangezigt spuwen
Spatten.
Craclieur, m, Spewer, Rogcielpot, M.
Cracheuse , f. Spuit'ster , Rogchelpoc , vr.
SpuugCrachoir , fl1. K-wispeldoor , vr.
bakje , Zandbakje , o.
Crachotement, m. Geelurig spuwen, Ge.
rogchel, a.
Craclioter, V. n. Geelurig spinnen.
Cra-cra, in. zekere vrucht.
Crade , na. bij de oudu zekere tooneel*
toestel.
Cra ffe , f. in eene leigroaf' , Steenbank ,
4ardbarak , vr.
Craie, f. Krijt , 0. ; Blanc de — , Krijt.
aviS, 0- Teeken, dat de kwezr.

tieruaeester Op de

huizen zet, 'naar

in-

vanhier: Cette
vaaison fl'CSt point sujette a is — , est
exempts de la — , Dit buis is vrij van
jnki'ertieriflg. *_, verisarding van
,de

ingevaszden der roofvogtis.

Cragnsne , als : Un homme on Une femme
- Dieu. Len godyreezende man of
vrouw.

Craindre , v a. irr. l7reezen , Duchten,
Beducht zijn,

Bang

zijn.

b—,

Free-

Zen , Eerbiedigen, Ontzag hebben,

; — Dien , God vreezen.
Zaken , iViet kunnen verdragen;
Cette Plante craint le froid, Deze plant
han de koude niet verdragen; Se faire

Ontzien

van

- , Zie/s gevreesd maken. * , V. II.

1/reezen , Duchten , Bang zijn ; — de
fâcher q. q. , 1/reezen iemand te zullen
vertooroaen ; Je Crams que sa nialadie ne
devienne niortelle , Ik vrees , dat zijne
ziekte doodelijk wordt ; Je crams qu'il
ee puisse pas arriver , Ik vrees
hij niet zal aankomen ; Ii est

,

dat

a Het staat te duchten; — pour, Vreezen voor.

Crainte f. Vrees , vr. ; — de , Uit vreet
voor De — de tombsr, Uit vrees voor
vallen; De — qu'il ee fit parti, Uit
vrees , dat hij vertrokken was.
Craintif, ive , adj. Vreesachtig , Schroom-

achtig.
Craintive, f. cone. Noctuelle.
Craintonite , f. zeker wioseraal.
Cram , inop soort van Raifort.
Cramailler, .ni, Tandwerk aan tone repe.
title , 0.
Cramani , rn in de Indien, titel van eenen

opperregrer.
Crambé, us. geslacht van planten.

Crambites , in. p1 familie van dieren.
Cranatus, na. geslacht van dieren.
Cramoisi, ie , adj. Karmozijn. *_, m.
Karmozijn, 0 1
Kramp , vr.
Maagkramp , vr.

Crampe , f

Krarnp , vr.- , adj.

; — d'estonaac,
als

bij paarden,
: Goutte -,

Vliegende jicht, vr.
m. Kram , vr., Anker, 0.
* — , Puns (aan een hoefijzer ,, avaoa.
neer men de paarden scherp beslaat),
van eenen zadel, Holseervr.

Crampon

riem, m.bij goudsmed. , zeker
, in de piantk. , Datgene ,
taugje.
waarmede eeneplanezich aan iets hee/st.
Crarnponner , V a. Met eenen krom vat
maken.— , als : - des fers a cheval
De hoefijzers scherpte; — en cheval,
Een paard sciserp beslaan.(Sc),
V. pr. fig. farn. Zich vast klommen.
Cramponnet , a. Krans in een slot , vr.
Cran, rn Kesf, vr., Tand, na., Keep,
vr. (i n tess bard ligchaam) fig. lam.

Risser d'un — , Ongemerkt afnemen.
* — , Isnijdiosg in ecue 1.—tier, ZIC
Letter, 0 - , zie Cron.

Craque li n , in. Krakeling,

Crftne, m. Schedel, m., Tiersenpan, vr.,
Bekkeneel, n; fain. Cet homme est Un

M.,

Zie

Craquelot. • - , Schelpdior , dat zijose
schaal verloren heeft, a.
Craquelot , in. 1/ersche bokking
Craquelotière, f. 17souw, die bokking be.
reidt , vr.
Ciaquement, m. Kraken, Knarsen, Gekraak, Geknars, a.; de dent, Tan.

-, Deze man is eetz J2ach/e.
Cranequin , in. oul. , Boogspanner , m.
Cranequinier, rn zekere boogschutter.
Crneiie , f. Lam. Zivetserij , vr. , Do11e
manswerfe , o.
Crangon , in. geslacht van schelpdieren.
Craniche , f. geslacht van planten.
Cranie, f. geslacht van schelpen.
Cânioiare , 1. schedelvormige scheip.
Ciâniologie , zie Crhnologie.
Crâriioscope , zie Crânologue.
Cranioscorie , Zie Crhnologie.

denknczrsen, a.
Craquer , V. fl. Kraken , Knarsen , Knap
pen. *_., van het geluid des kraan.
vogels , Schreeuwen , Krassen , Kloppen.
*_ , V. a. pop., Liegen, Zwetsen, Op.

512 ijden.

Crtnologe, f. Schedel/eer , vr.

Craqseric , f. pop. , Windnrakerij , vr.

Crhiio!ogue, m. Schedelkenner, m.
Crânornancie, f. Voorspelling uit den sche-

Craqnètement , rn. Tandenknarsen, 0.
Craqueter , V. n. Knetteren. *-,> van
esijevaars , enz., Kloppen , Klep/st-

de! , vr.
Cranson, in. geslacht van planten.
Crapaud, m. Pad, vr.; fig fan. Cet horn.
me est nfl viain - , lii] is een lelijke
baviaan; 11 saute connie un — , Hij wil
springen , en kan niet meer ; II cot

ren,

Craquctse, f. bij keermak., Ijzer, da: bij

chargé d'argent comme un - de plumes,

Hij is met geld voorzien , als eene pad
lire: veren. * - , geslacht van sshel.
pen. ° - , zie Fic.
Crapaud -aUé , in een Strom be.
Craprudaille , f. soort van - ligee bolle
knp.
Crapaud -de-mer, rn. Zeepad . yr.
Crapaudère ,' f. Paddegae , Paddenest , 0.
fi g. Vuile plaats , vr. , Gat o.
Crapaudin , rn # zekere ijzeren plaat , waarifs zich de fieeerijzers bewegen.
Cr2paudine , f. Plaat • waarin een tap

yr
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draait, vr.; zie ook Grenouille.
Plaat, waarin eeose spit draait., vr.
*__, Kloefaan de posten der paarden,
door het aanslaan met de hoefijzers,
, Stuk blikmet gaten voor
.
waterwerken, o *__, in de keuken,
als: Pigeons a la —, Gekloojde duiven
op den 000s5cr gebraden, vr. nieerv.
Paddesteen, m.geslacht
van planter,.
Crapaud-volant • zit Engoulevent.
Crpeé , is , adj van porselein , Gebor.
sten , Met bcos:en of spitsen.
Crapotre, f. bij horlogemak., zekere vijl.
Crapoussin , m. vulg. , Klein nsismaakt
kerelo'je , o.
Crapoussine, f. vulg. , Klein mismaakt

vrouwtje

,

09

-

f. Zwslgerlf, vr.fa rn . Zwelgers , m. meerv.
Crapuler , V. fl \V. gebr. , Zwelgen , in oyer

Crapue,

-dalevn.
Crapeleux , use , adj. Zwelgeood , Los.
bandig.

het persen over de knoopogaten wordt
gelegd, om ze niet te beschadigen , a.
Craqueur, m. pop. Windmaksr, Zwetser,
Leugenaar, no.
Craqueuoe , f. pop. Zwe;sster , Leugenaarster, vr.
Crase , f, in de letterk. , Zameotrekking,
Ineensnrelting , vr.- , w. gebt. Ce,
zonde staat van het bloed, on.
Koptouw (op schepen) , a.
Craspède m. een boom.
Craspédie, f. geslacht van planten.
Craspedoa , no. Sluig , vr.
Craspedosome , rn. geslacht van insecten.
§ Crassarnentum m hot eigenlijke Bloed
(zonder het Serum), a.
Crassane , f. cone peer.
Crasoatells , t geslacht van schelpen.
Crasse, f. Vuil, a., I7niligheid, Vuil,sis , vr. , Drek in.; fig. - dLr c11ége,
- de I'co1e , Schoolstof, o, ; enig. 1tre flh
dans la - , in eenen lagen staat geboren zijn.Spliutèr van metalen
bij het smeden, no. • flamersiag, a.,
- , Gierigheid , Vrek.
zie Paille.
heid, vr.adj. f. als: Ignorance
-, Grove onwetendheid, Domheid, vr.
Crasoeuioe , f. Blarsebel , vr.
Craoseux, use, adj Vuil, Morsig. *_,
Th. Msrsig nreusch , Morspot , on.
Vrek, Gierigaurd, on.
Crassirra, 1, geslacht vanlante'z.
Crassocephaluns , no. geslacht van planten.
5Crsssula , f. Crassula , vr. , Dikblad , a.
Crassule , f. geslacht van planten , Dik.
blad, 0.
Crassulécs , zie Succulentes.
Cratère , m. bij de ouden , Drinhchaat,
vr.
, aan eenen vunrspuwendet.
berg , Mond , Krater , on.
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Craticulaire adj. als : Prototype
de! eener Ananiorphose.

, Mo -,
In. ZIC

Anamorphose.

Craticuler, V. a. (Een schilderij) in rel..
ten brengen , om naderhand te vergrooten of te verkleinen.
Cravache , t'. Karwas's , vr.
Cravan, m. zekere warervogel, die naar
eene tamrnè eendgelijkt, Boonigans, vr.
Cravate , Th. Paard uit Croatië; o. 9 Cro.
f. Das, vr., Ilaisdoek,
ant, es.
we t—,

naam van verscheidene

gels. scheepsW., Koptouw, o.
zekere Witte katoenen stof.
Crave, zie Caraciss.
Cravo , na. naam van verscheidene ange

lieten.

Crayer, m, zekere driemaster in de Oost
zee. — , in glasblaz. , Tot glas gebran.
de koolasch , vr.
Crayon, m. Teekenkrilt, Krijt, (b. v *
wit krijt , rood krijt , Zwart krijt)
Teekening met krijt,
Crayon, o.
,yr., Crayon , 0. — Schets , yr.; fi g.
Sc/sets , vr., potlood (Om mede te
schrijven , enz) , o.
Crayonser , V. a. Met krijt teekenen,

Schetsen.
Crayonneur, na. Kiadder, vr.
Crayonneux, use, adj. Krijtacistig.
Crazie , f. eene mnnt in Toscane.
Créadier, m. soort vats sleepeec.
Créadion, m. geslacht van vogelen.
5hld y ordering

, yr.
Créasce, f.
Scisuidbekentenis , yr. ; — chirographai.
re,. Onçlerhanelsche schnldbekentenis ,
vr. —, Geheime last , Lasebrief (aan
cetsen missister), in. ; van hier : Lettre en —, Geloofsbrïef, m. Lettre
de -, Algemeene . wisse/brief, ivelken
snee eenen reiziger snedsgeeft , ons
daarvoor gelden te ontvangen, wan0*,
neer hij dienoodig heeft, m.
Geloof, Aanzien , a. , Invloed (op den
Geloof, t. ; La.
volksgeest) , M .
— des chrétiens , Ht geloofder christe.
nee. - , Lijn , waaraan men eenen
vogtl, diess men niet vereronwen kan,
vasthoudt , vr. ; van hier : Oiseau de
peu de —, Vogel, waarop men weinig
vertrouwen kan , m. Un chico de , Eer;
hond, waarop men zich verlaten kan.
Créancier ,, its. Sclarsldeischer ,, m.; S'ac

com:noder avec set créancjers
sc/el/eking met zijne schuldeiscicers maken.

Créancière , f. Scieuldeischeres , vr.
Créat, in. Onderpilecur, na.
, Uitvin.
Cratenr, rn Schepper,, m.
der, Vervaardiger, 'a.

Créatlon, 1. Schepping, vr. -, Oprig.
ting, Instelling, vr.
Créatrice, f. U4.eyindster, Eerste vervaardigester, vr.
, Gunste..
Créature , f. Schepsel , o.
hug, 'a., Creatnur, o.
Crébèbe, 'a. zekere boom.
Crécelle , f. Ratel , na.
Crécerelle, f. zekere roofvogel.
Crèche, f. Krib, vr. t—., Rij palen met
metselwerk voor een geheid paalwerk

vr. — , Puntig uitstek aan eens
brug, o.
Crécise , f. zeker werktnig hij he; bon w
wen van ovens.
Crédence, f. Tafeltje ter zijde van het
altaar , 0.
Crédibilité , f. Geloofwaardigheid, -or.
Crédit, m. Crediet, o.; Avoir do—, Crediet hebben. *, Uitstel, Crediet,
0. Vendre a - , Op crediet verkoo..
pen ; Faire — , Crediet geven. , bij
hoopl., Crediet, Te goed ,o.; Donner- sur sol, Zich yosr iemands scheldenaar erkennen ; van hIer : Précer son
-- Zijn crediet leenen ; Lettre de -,
Credieebrief, 'a. *_ , Crediet, Ver..
trouwen,- o.; van hier: fi g. J'renclre
—, .Acquérir du—, Geloofvinden. °-.,
Jianzien, Crediet, Geloof, Vertrouwen,
Gezag, o. , Invloed, in., Gunst , vr.

Céditer , V. a. in den hand., Credieereu
Operediet stellen; van hier: Etrecré- ditd our .. . , Credleibrieven hebben
op . 6 , 0
Créditeur, m. Schnldeischer , Crediteur,, te.

§ Credo.,-m. Gelooftbelijdenis der 4postelon, vr., Credo, 0.

Cri 4 1e , adj. Ligegeloovig.
Crédijlité , f Ligtgeloevig/seid , vr.
Crier , v. 21 Scheppen , Uit nieçs voortbrengen.—, Oprigten , instellen,
Daarstellen , Stichten , Aanleggen.
C,érnai11èr , f. in eene keuken , haal , 0.;
fi g. (ten aanzien van - iemand, die verhuist t) - On Ira pendre la — chez lui,
Wij zuilen een verhuizingsmaal hij
hem hebben.Veer, waarmede men
een nnrwerk doet slaan , vr. *— „Ijm
zer , waarmede de rug van ee:;' stoet

hooger of lager wordt gezet, o.
Houten wig met kepen , em den molenstèen te verzetten , yr. — 3 zie Cascute.
Crésaailion in. Haaleje , o.
Crófastcr, rn zie Éévateur da testicule.
Ccérnástocheile , in. geslacht van insecten.
Crémayoles, na. Pl. ongebr., zekere muts
bij de ouden.Crembale , f. zekere klsphcutjes der onden.
-

,
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Crème i f. Room, m. ; Fromage de -- ,
Fromage h la --, Roomkaas, vr.; Tarte
h la - , Roomtaart , vr. ; - fouettée,
Geklutste room, m. ; fig. Het beste,
Puik, o. * -, zekere drank, als: de vanille, etc., Crésne de vanille, enz.,
vr. * - , Dik afkooksel van meelach•
tige zelfstandigheden, o. , als : -- de
riz, Rijstenbrij , m.; -- d'orge mondé,
Zoete melk met peldegarst, vr. *--, inde
scheik. , als : - de tartre , Cremor tar.
sari , Gezuiverde wijnsteen, m.
Crément, m. in de spraakk. , Verlenging,
vr., Bijvoegsel, o.
Crê teer , v. n. als : Le lait commence a -,
Er begint room op de melk te komen.
Crérner, m. zekere ziekte in Hongarije,
het gevolg van losbandigheid en dronkenschap.
Crêmière , f. Roomvrouw , vr.
Cremillée, f. zeker stuk aan een slot.
Cremnohate, ras. bij de ouden, soort van
koordendanser.
Crémocarpe , in. vrucht der Ombellifêres.
Crénamon, m. geslacht van planten.
Crénatule , f. geslacht van schelpen.
Créné , ée , adj. van bladen , Getand.
Créneau , m. Kanteel., o. , Opening boven
in eenen muur, vr., zie IVleurtrière.
* - , Getand metselwerk, o., Tinne,
yr. ; Tour a créneaux , Toren met tinnen , m.
Crénée, f. zekere plant. •, in de fa.
bell., Brongodes, vr.
Crénel, m. zekere vogel.
Crénelage , m. Randing (der muntstuk.
ken) , vr.
Crénelé, de, adj. Getand, Gerand, Ge
-kanteld.
Crénelée, f. zekere visch.
Créneler, V. a. Eenen muur met tinnen
of schietgaten maken. * —, Kerven ,
Inkerven, Kepen, Inkepen, Insnijden ,
Tanden. * -, van muntstukken, Randen.
Crénelure, f. Tandwerk , o., Tanding,
vr., Tandjes, o. meerv.
Créner, v a. (Letsers) met een mes glad
maken.
Crénerie , f. Uitstekende gedeelte van een e gegotene letter , o.
Crénilabre , m. ondergeslacht van La-

bres.

Crén=_o, m. zekere gemetselde bak its glasblazeri j en.
Crénirostre , m. vogel rit eene getande neb.
Crenon , m. eerste afdeeling van een blok
in eene leigroeve.
Crénulé, ée, adj. Getand.

Créaures , f. pl. Groeven in liet kruis an
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hat raam om de punten der punkturen
te ontvangen, vr. meery

Créole, m. et f. Creool, no. '-, zie Conque-de-Vénus.
Créolisé , ée , adj. w. gebr. , In de volk plantingen ingelijfd.
Créophages, zie Carnassiers in de laatste
beteek.
Crêpage , m. Kreppen (van stoffen) , vr.
Crêpe, f. Krip , Flours, o.; van hier:
Rouwfloers , o. , Lamfer , Sluijer , m.
* _, f. zeker gebak, Pannekoek, m.
Cr,
êper, V. a. .'reppen ; - les cheveuz 2
De haren kreppen. *-, van stoffen,
Kreppen , Kronkelen, .Ells krip of floors
maken. * - (se) , v. pr. De haren krop.
pen, * -, Krullen.
Crépi, m. Pleisterkalk, m.; Donner un
- a ou Appliquer un - sur on mur, Eenen muur bepleisteren.
Crépide , f. geslacht van planten.
Crépidule, f. geslacht van schelpen.
Crépidulier, m. zeker schelpdier.

Crépie , zie Crépide.
Crépin , m. enkel in : pop. Perdre son
saint-crépin , Zijne have verliezen; Por-

ter tout son saint-crépin, .41 zijne bezittingen bij zich dragen. * -°, als:
Saint-crépin , Werkzak der reizende
schoenmakers , no.

Crépine, f. soort van franjes. *--, bij
slag., Net van een lam of kalf, o.
Crépinette , f. soort van cervelaat.
Crépinière, f. soort van Épine-vinette.
Crépiner, V. a. (Eenen muur) bepleiste•
ren. * - , als : -- le crin , Gesponnen
paardenhaar in mater koken, om het te
doen frullen; -- les
het leer maken.

cuirs , Ds

erf

op

Crepis, m. zekere plant. •-- een ge -

slacht van

planten.

Crépissure, f Pleistering , vr. *.-, Pleis-

terkalk, m.
Crépitation, f. Knettering, vr., Knette.
ren , o. * -, bij wondheel., Kraken
(van gebrokene beenderen tegen elkand e r ) , o.
Crépiter, zie het meer gebruikel. Décré•

piter.
Crépodaille, f. zie Crépon.
Crépon , m. Dik krip , o.
Creps , m. zeker dobbelspel.
Crépu, ue , adj. Kroes , Gekruld. +-- ,
van bladen, Gekronkeld.
Crépusculaire , adj. M. , als : Cercle Schemerkring (x8 graden beneden den
horizont) , m.
Crépuscule , M. Schemering, vr.; -•' du
Matin , lJlorgenschemeri 11g , vr. ; - du
soir , Iyondschemering , vr.
1
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Crquier, fl1. een wilde pruimunboom.
Ciès, M. zekere stof.
Crescendo , m . in de tooiik. , Crescendo , o.
Cresean , m. Zie Carsaic
Cresse , f. geslacht van planten.
Cressere ll e, £ zekere roofvogel.
Cresson , na. ook : - d'eau , - de fontaine,
IVaterkers , vr. ; - alénois , - des jar.
dins , Bitterkers , Kers , Kors , Tuin.
kerr, vr.
Cressonnière, f. Plaats, waar reel kers

gezigten graveren. *
( se) , V. pr.
Poor zich graven; fi g. Se - le cervean,
Zijn hoofd breken , Zijne hersens inspannen. * - , V. fl. Graven ; ook:
Wroeten ; van hier : fig. — dans one af'
faire , etc., In gene zaak wroeten , Ziele
veel moeite geven , om deze/vs te door.
gronden.
Creuset , m. Smeltkroes , Kroes , na. ; fi g.
La vertu passe par le — , eat mice ate —,
De dengd wordt in den smeltkroes gelouterd. ° - , Hals (van eenen oven,
waardoor de kelen werden geworpen),
nae soort van Agaric.
Creusoir, m. Bolbank , vr. der instrumenemakers.
Crenenre, f. Holte, vr.
Creutzer , in. zekere munt.
Crenx , use , adj. hol ; fig. fam. Avoir le
vea)tre —, Eene holle maag hebben
(d. i. in larg niet gegeten hebben);
Avoir le cerveau -, lirngination cress'
se, l'esprit —, Zich met /sersenschinamen bezig houden ; van bier: Songe
—, Een ijdele droom; Unepenséecreuse , Eene dwaze gedachte; Une viande
creuse, Eene spijs , die niet voor den
honger helpt. —, Diep. *—, Diep.
liggend , Hol ; Avoir les venz -, Holle
togen hebben, Holoogig zijn; Avoirles
jones creuses , Hoiwangig zijn.
adv. 1-lol ,' Sonner —, Bol klinken ; fig.
Songer -, Op hersenschimmen peios'
, m. Ho/te
Zen ,' zie ook Songe-creux.
iollig/seid, vr., Hol, Gat, t., Kuil,
M.- , van een schip , Diepte, vr.;
Le — d u ne voile. Holte , vr. of buik
van een zeil , na. ; Le - de la nuqoae
De kuil in den nek, na., Vorm,
waarin men jeSt afgiet , enz. , m.;
lVJouler a — perdu , Den vorm op het
afgedrukte of het aJietseI breken. *_,
van eenen zanger , als : Avoir du ,
Eens lage stem hebben, Laag kunnen
11 a en beau — , on bon —, on
zi'sgso
grand — , ook : Vest tin beau — , Un bon
-, HIJ zingt eenen goeden bas.
Crevaille , f. fain. Vreetpartij , vr.
Crevale , 1. een visch.
Crevasse f. Spleec , Rest , Scheur , vr.
Borst, Eerst, tn.; II se fait des crevasses Ii . . . , Er komess hersteos in ...
Crevassé , de , adj. Vol bersten.
Crevasser , V. S. Doen bersten. — (se).
V. pr. et — , v. n. Eersten , Splijten.
Crève.coeur, na. Ilartzeer, 0.
Crevelle , zie Caravelle.
Crever , v. a. Doen bersten , Doen sprin.
gen S van hier : — ICs yeux a q. q., Ie'
mand de togen uitsteAen ; fain. Cea

groeit, vr.
Cresson-des-prés , na zie Cardamine.
Crésus , mifi g. fasn., Cesus, Croesus, na.
Crétacé , ée , adj. Krijtachtig.
Crête, f. Kam (van eenen haan , enz.),
m.; - de coq , Hanekain , na fig. faan.
Lever la —, Den kam opsteken; Baisser
la -, De snaren lager stemmen ; Ra
baisser la a q. q Lui donner snr la
- , Iemand vernederen. — , ICuif (op
het hoofd van sommige vogelen), vr,
*_, bovenste gedeelte van iets, als:
— da fossé, Kade langs eene sloot,
vr ; - d'une montagne, Spits of Krooin
yen eenen berg , vr. , op het hoofd
van sosoasssige slangen , Kroon , vr.
Rij gras'en op het hoofd van somnaige
yisschen , vr. ; van hier : - de rnorne,
Stuk van de ruggegraat van een' stok'
- aan
visch naar den kop. toe , 0.
in de ge.
eenen helm, Kans , na.,
neesk , Kamvormg uitn'as , 0.
in de ontieedk. Kamvormige beenach
bij dekk., pl.
tigo verhevenheid, vr.
Crêtes , zie Arbtières.als : Crôtea d'ardoises , zie Treilles d'ardoises,
Crîte-de-coq, na. zekere scheip , liane.
kam, na. *_ zeker mineraal, Ha: nekam , na. , zekere plant , Hanekanz na.
Crételer , V. Ii. Kakelen (van de hen , wanneer zij gelegd heeft).
Crtcé , del, adj. Eenen kam hebbende.
Crételle , f. geslacht van planten.
Crête-marine , 1. zie Baccile.
Craltirs , ei. Kropman , na.
Créinisnie , m. Kropziekte , vr.
Cretonier ,, in. Kaooenssaan , na.
Cretonne, f. zekere stof.
Cretons, in. p. Kassen, vr. naeerv.
Creosage , na Gravering der vergezigten
in houtsneden , vr.
Creuaemeut, na. w, gebr., Uit/selling , vr.
Creuser, V. a. Graven; — Un posits, Eenen
pat graven fig. — sa fosse Zijn eigen
graf del ven. *_, Uithollcn, Hol ma.
ken; — on tronc cl'arbre , Eenen boomstam uit/stilte ; fi g. Trachten te door.
grandest. * — , bij houtanijd. , De ver'
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voos créve les yeux, Dat staat w voor
de oogen , Indien het een hond ware,
beet het u in den neus; Cela creve le
coeur, Dat snijdt door. het hart; —q.q.
de boire et de manger, Iemand het eten
en drinken opdringen ; — un cheval,
Een paard te schande jagen. *--, Doorbreken. Doorsteken. *-- (se),
V. pr. , als: Se — de fatigue , de travail,
Zich te zeer vermoeijen , Te sterk werken ; Se — de boire et de manger , ook :
Se —, Zich te bersten eten ets drinken.
* —, V. n, Eersten, Springen. * —,
Open gaan , Doorgaan. * — , fam. dan
de gevolgen van iets sterven, Bersten,
Creperen ; fig. fam. — de graisse, Fan
vetheid uit zijn vet springen ; — de
chaud , Pon hitte smelten ; — de rire,
Zich te bersten lagchen ; — de soil,
Persmachten van dorst ; — d'orgueil,
de dépit , etc., liman hoogmoed , spijt,
ens. bersten.
Crevet , m. Veter niet dubbel beslag M.
Crevette, I. Kleine zeekreeft, m.
Cri , m. Schreeuw, Kreet , Gil , m. , Ge•
schreeuw, o.; A grands cris, Met groot
geschreeuw of geweld ; Jeter les haiits
cris , Luid schreeuwen ; -- d'alégresse,
— de joie, Vreugdekreet, m.; —de ehasse, Jagtgeschreeuw, o. * —, Natuur.
lijk geluid der dieren . o., Stem , vr.;
Le — de lz chouette, Het gekrijsch van
den nachtuil ; Le — de la corneille,
Liet gekras van de kraai; Le — de la
nature, De stem der natuur, vr.; Le —
d'une étofffe de soie, Het geridsel eener
zijden stof; Le — d'une plume, Het
krassen eener pen ; Le — d'érain , Het
kraken van het tin, (wanneer men het
,

buigt); Le —, nu : Le — de la guerre ,
(weleer :) Krijgsgeroep, o., Leur , vr.
* — , Verward gedruisch , Geschreeuw ,
o.; Chaster a cor et á —, zie Cor. * _,
algemeen blijk van ongenoegen , Stem,
vr. , Geroep , Geschreeuw , o. ; van
hier : — public , Publieke opinie , vr. ,
Algemeen gevoelen , 4/gemeen geroep
o, ; ook : Omroepinz , vr. ; Publier ure
ordonnance par -- pub ?ic, Openlijk een
bevel laten omroepen , rondmommen ,
ornrroispetten.
Criailler, V. n. fam. Schreeuwen , IKrijschen, Tieren.
Criaillerie , f. fan. Geschreeuw , o.
Criailleur, m. Schreeuwer , m.
Criailieuse, f. Schreeuwster , vr.
Criant, te, adj. Om wraak roepend, Schreeu•
Wend.

Criard , de , adj. Schreeuwend, Schreeti.
overig , Grommig, Knorrig; Ure hu-
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inert criarde, Een knorrig humeur, o.j
Dettes criardes, Kladfchulden, (waar.
om men gedurig wordt gemaand,) vr.
meere. * — , m. Schreeuwer , Grom.
pot, m. *—, zekere strandsiogel. *—,
soort van pad.
Criarde, I. Schreeuwster, Grompot, vr.
* —, eene sterk gegomde stof.

Cribeux, use , adj, zie Cribleux.
Crible , m. Zeef, Gaatjeszeef, vr.
Criblé, ée, adj. fig., als: — de blessures
Met wonden bedekt.
Cribler, v, a. Ziften.
Cribleur, m. Zifter, m.
Cribleoox , use, adj. in de ontleedk., als:
Membrane cribleuse , Zeefvli es, o. ; O
— , Zeefbeen, o.
Criblier, m. Zevenmaker , m. M — , Zo
-venrkop,m.
Criblure , f. Ziftsel, o.
Cribraire, m. geslacht van planten.
Cribration, f. Afscheiding van de fijnste
dealen eens geneesmiddels van de grovere , o.
Cribriforme, adj. m. veroud. , als : Os —
Zeefbeen, o.
Cric , m. Kelderwinde , Wagenwinde ,

Dommekracht, vr. *—, dolk der Maleijers, Krits , vr.
Cric-crac , m. Krikkrak , m.
Cricélasie, f. bij de oude Grieken , Hoepel.
spel, 04
Cricet, m. zie Rat-taupe du Cap.
Crieetins, fl. pl geslacht van dieren, be.
staande' uit de hamsters en marmotten.
Cri-cri , m. Heimpje, o.
Crichtonite , zie CI aintonite.
Crico-aryténoïdien , adj. bijnaam van eenige spieren aan den keelkrop.
Cricoïde, adj. in de ontleedk., Ringvor.
mig; Cartilage —, Ringvormig kraak been boven aan de lruchtpijp, o.
Crico - pliaryngien, adj. in. Tot het ringvormige kraakbeen in de larynx behoorende.
Crico-thyroïdien, adj. m. bijnaam van zekere spier, die de keel sluit.
Crico- thyro-pharyrgien , adj. in. als : Muscle --, Benedenste zamentrekkende spier
der pharynx, vr.
Crid, zie Cric in de a. betrek.
Criée, I. Geregtelijke afkondiging eenar
verkoepi ng van onroerend goed, vr.
Crier, V. n. Schreeuwen , Uitroepen , Roepen , Gillen. * — , van dieren , Schreeuchien crie,
,ven, janken , Piepen ; Le
De muis •
De hond jankt; La sours crie,
dingen,
piept. •—, van levenlooze
De
Kraken , Piepen ; Les cones crient ,
Zeer luid spreraderen kraken. * —,
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ken, Schreeuwen, Roepen. *—, Toeroepen, Roepen; — aux armes, Te wapen roepen ; — au feu, .Brand roepen;
-- au secours , Om hulp schreeuwen;
— au voleur , Houd- den -dief roepen ; —
rniséricorde , Om genade roepen. * —,
=.Schreeuwen , Grommen, Knorren_; —
après q. q., Iemand beknorren ; van
hier : — contre , Zich over ... beklagen , Schreeuwen over •.. ; -- vengeance, Om wraak roepen. *—,v. a. Langs
de - straat uitventen , Roepen; — du
Poisson, Tisch roepen. *—, Omroepen* _ , bij eens verkooping, Hopgen.
Crierie, f. fans. Geschreeuw, Schreeuv.ren, o.
Crieur , m. Schreeuwer , m. • —, Omroeper, m. * —, Degene , die iets langs
de straten ul tvent, als: — de vieux habits,' `Oude -kleeren -koop , m.; — d'huile ,
Olie-koop, m.
Crieuse, f. SchreeuWster , vr. *—, Die
iets langs de straat uitvent, als: —
de ponimes, Appelvrouw , vr.
Crik, m. soort van papegaai.
Crime, m. ' Misdaad, Euvele/stad , Wan.
daad , vr. ; van hier ; Faire un =- a q.
q. de q. ch.. Iemand iets als eene mis
aanrekenen.
-da
Criminalises, v. a. Eene burgerlijke zaak
veranderen.
lijfstrafelijke
,.án eerre
Criminalisre , m. .Regtsgeleerde, welke in
het lijfstra elijke regt bedreven is,
of daarover geschreven heeft, na.
Criminalité , f. Misdadigheid , vr.
Criminel, He , adj. Misdadig, .roan eene
misdaad schuldig, Strafbaar. * — a van
zaken , IYlisdadig , Straff baar. * —,
Lijfstraffelijk, Crimineel; Loi crimi..
Nelle, Lijfstrafelijke wet, vr. ; Tri banal --, Cris irreele regtbank, vr.

* --, m. Illisdadiger, in. * --, Beschuld igde , m. * °- , Crimineel refits.
geding , o. ; uan hier : faal. Prendre une
chose au — , Zich door iets beleedigd
achten, Iets euvel opnemen.
CriminelIe , f. Misdadige , vr. * — , Be.
schuldigde, vr.
Criminellement, adv. Misdadig, Schei!.
dig, Strafbaar. * — , Volgens de lijf
stra eli9ke 'netten, Crimineel.
Crimzmnon , m. bij de ouden , zeker meel.
Crin , m. Lang haar (aan den hals en
staart der paarden en eenige andere
dieren) , oa ; — de la queue , Staart
Les crins, De rennen; Se-har,o.;
tenir aux cries du cheval , Zich aan de
lanen van het paard vasthouden; Chevá1 à tons sea crins , Den paard met
-

•sclh,00tre minnen en eenen

langen staart,

o. , Langstaart, m.; Faire le -- d'an
cheval , Een paard de manen knippen ;

Faire le — des oreilles , De haren om
de noren wegsnijden ; IVIatelas de —
Paardenharen matras, vr.; — d'archet,
Haar van eenen strijkstok, o. ; fam.
Prendre au — ou aux crins , Lij de ha.
ren pakken; Se prendre aux crins, El.
kanderen bij de haren krijgen , Pluk.
haren. * --, in de mijnen, Laag steeen , waardoor een mijngang .afgebro.
ken wordt , vr.
Crinal, m. zeker werktuig , waarvan de
wondartsen zich weleer bedienden, om
de traanfistel neêr te drukken.
C rinantenon , r1. bij de ouden , eene lelie.
C rincelle , zie Crecerelle.
Crie-crin, m. Slechte viool, vr., Krij•
tertje, o.

Crin-de- drevel, in. soort van Lichen.
C rin-de-fontaine , Crin-de-titer ,, m. zekere
worm.

Crinier, ni. Bereider van paardenhaar., m.
Crinière , f. Manen , vr. meerv. ; fig. fam.
floefdhaar, o., Haren, o. meerv. ; Une
vilaine —, Leelijke haren, o. meerv.;
ook: Eene leelijke pruik, vr. *—, Hals
een paard), o., Maankap, vr•-dek(van
Crinita, f. geslacht van planten.

Crinodendron , zie Patagua.
Crinole, f. geslacht van planten.
Crinon , m. laarwvorva, m., Dun huid.ivo rmpic , o.
Crinule , f. in de nat. bist. , zekere holle
draad.
Cr iobc,le , m. Offer van Benen ram aan
.Cybele,, o.
Criocère, f. geslacht van insecten.
Criocèrides , f. pl. zekere afdeeling van
-insecteuu.
Criope , m. geslachs van 1Vlollusques.
Criocéon, m. bij de ouden, zekere plant.
C ri quard , zie Criquet.
Crique, f. Kleine inham, ris., Kreek, vr.
*—, pl. Criques, Doorsnijdingen in allerlei rigtingen buiten eerre vesting
vr. meerv.
Criquet, m. geslacht van insecten , Sprink.
haan , ns. * -- , Ellendig paard , o. ,
Knol, m.
Crise, f. in ziekten, Punt van beslissing,
o. , Crisis , vr. ; fig. Gewigtige oogen.
blik , Beslissende oogenbli k , m. en o.,
Crisis , vr.
Crzshlasie , zie Cricé1s sie.
Crisie , f. geslacht van Polypier.
Crisite, f. zekere plant.
Crisocome, zie Chrysocome.
Crisogoce, zie Chrysogone.
Crispation, f. Krulling , Kronkeling , vr.
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* --, in de geneesk. , Zamentrokki ng
(zekere soort van kramp), vr.
Crisper, v. a. Doen opkrimpen. * — (se),

V. pr. Opkrimpen.
Crissement, m. Geknars niet de tanden, o.
Crisser, V. a. Knarsen (met de tanden).
Crissure, f. Scheuren in het ijzerdraad s

vr. meere.
Cristal, m. Kristal , o.
Crista^lerie, f. Kristalfabrijk, vr.
Cristallier, m. Graveerder in kristal, m.
* — , Verzameling van kristallen , vr.
Cristallière, f. Kristalmijn, yr.
Cristallin , ne, adj. Kristallijn; van hier:
iViembrane cristalline , on : * —, m. Kristallijne vocht (des oogs),. o.
Cristalline , f. Kristalblaar aan de voor
vr.
-huid,
Cristallisation , f. Kristalschieting , Cris.
talli sati e , vr. * — , in de nat. kist.
Gecristalliseerd ding , o, , Cristalli sa

-

tie, vr.

Cristalliser, V. a. Hslder maken als kristal , Cristalliseren. * — (se) , v. pr.
Kristal schieten , Kristal worden , Hel
worden als kristal. * —, v. n.-der
Kristal worden.
Cristaljographe, m. Kristalkenner, vs.
Cristallographie , f.. Kristalkunde , vr.
Cristalloïde, zie Arach.noïde. *—, f. Kristallijne vlies, o.
Cristallologie , f. Verhandeling over de
kristallen, vr.
Cristallomancie, f. Waarzeggerij uit kris.
tal , vr.
Cristallotechnie , f. Kunst om kristallen
te doen schieten, vr.
Crista;lotomie , f. Scheiding der kristal
vr.
-len,
Cristarie , f. geslacht van planten.
Cristatelle , f. zekere Polypier.
Criste-marine , zie Armarinte.
f Critérium, m. Kenmerk der waarheid, o,
Crithe , na. Strontje (aan het oog) , o.
Crithomancie , f. Waarzeggerij uit het
offerdeeg, vr.
Critiquable , adj. Berispelijk.
Critique, adj. in de geneesk. , als: Jour —,
Dag , waarop eene gewigtige verandering plaats heeft , Critieke dag, Dag
tier crisis, m.; van hier: fig. Hagchelijk , Gevaarlijk , Gezvigtig , Beslis.
send ; Un moment — , Een beslissend

oogenblik. * —, m. Kunstregter , Beoordeelaar , Criticus , Recensent, m.
* —, Bediller, Hekelaar, m. *—, f.
Oordeelkunde , Critiek , vr. * --, Ge
-lerdboeling,Bordeling,R.
censie , vr. * —, Berisping , HekeGisping,
vr.
ling,
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Critiquer , v. a. B000rdeelen, Bedillen ,
Hekelen , Gispen.
Critophage, m. Gerstster,. -na.
Croasse went , m. Gekras ( der naaf), o:
Croasser, V. n. van raven, Krassen.
Croc, m. Haak-, m.;. Pendre de la viande
an —, Trleescla aan den haak hangen;
fig. fain. Mettre on Pendre sea armes
an — , De wapens aan- den wand han.
gen ; Pendre un procès an —, Een ragesgeding aan den spijker of haak han.
gen (d. i. uitstellen). *—, bij schuiten.,
Schippershaak , Bootshaale, m. *-=,
Brandhaak , mi * -- , als: Arquebuse
a —, Haakbus, vr.; — de pompe,
Pomphaak , m. ; de candelette ,
kenhaak, m.; Crocs 'de palans, Takelhaken, m. meere. * —, p1. Crocs,
Groots snorrebaarden, m. meerv.; ook:
Haaktanden (van een paard) , Roektanden ('der honden) , m. meert'.
Crocalite , m. zeker mineraal.
Croc-de-chien , m. zekere.-plant.
Cros-en-jambe , m. zekere toer in het worstelen , waarbij men den voet tusschen
de heersen van de tegenpartij zet, om
hem te doen vallen; van hier: Donner
Ie — h q. q. , Iemand een beentje of
..:>,den voet ligeen; fig. Iemand uit de:n
"m adel ligten , Hem den voet ligeen.
Croche, f. Achtste noot , vr. ; Double .--,
Zestiende noot, vr.
Crocher , V. a. De staarten der noten
met het graveerstaal uithalen. • —.,
Inhaken (bij het kousenweven).
Croches , f. pl. Tang , waarmede smeden
het gloeijende ijzer houden, vr.
Crochet, m. haak, si:.; Clou it—, Haakspijker„ on.; fig. fain. Vivre sur les crochets de q. q. Iemand op den zak zit.
ten , Op iemands kosten teren. *...-.,
in de plantk., Omgebogen haartje, Haak
* --, bij wondheel. , Haak, m.-je,o.
* -- , pl. Crochets , bij honden en paarden,
zie Croc. * -- , bij smeden , Haak , ons
staven op te steken, m. *—, pl. Crochets,
Lokken op her voorhoofd, vr. mserv.
*—, bij boekdrukk. , Haakje, o.
Crochetage, m. Opensteken (van een slot) o.
Crochet - de - matelot, m. zekere schelp.
Crocheter, V. a. ( Een slot ) open steken,
-

-,

Opsteken.

Crocheteur,, m. Lastdrager, no. * --, als:
— de portes on de serrures , Dief, wel

sloten open steekt , m.
-ked
Crochetier, m. Haakmaker, sis.
,
v.
Haakte
Crocheton , m.
Crocheu , m. zeker gereedschap der touwslagers.
Crochu , ue-, adj. Krom , Gebogens; fig,
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fain. Avoir les mains crochnes ; Lange

Avoir les bras croisés, Met de armen

gingers hebben. *-, van paarden,
als: Cheval —, Paard niet kromme beenen , 0.

Crocidisme, m. zie Carphologie.
Crocise, f. geslacht van insecten.
Crocodile , m. Krokodil, m.; fig. Larmes
de —, Krokodillentranen, Geveinsde
tranen, m. meer-. *—, w. gebr. , in de
letterk. , Stri krede, vr.
Crocodiliens , m. pl. Krokodillengeslacht, o.
Croeodilion , m. geslacht van planten.
Cr. comagna , m. weleer , zekere safraanzalf.

Crocotaire, m. bij de ouden, Degene,
welke de Crocotes maakte,
Crocote, f. bij de ouden, zekere ligre
zijden kleeding van eene safraankleur,
in gebruik bij tooneelspeelsters, de
priesteressen van Cybele en bij ligte
vrouwlieden.
Crocotte , m. bij de ouden , Basterdhond
(van Benen wolf en eene teef), m.
Crocus , zie Safran.

Crocute, zie klyène.
Croie , f. Graveel der roofvogelen , o.
Croiler, v. n. van roofvogels, Schijten.
Croire, V. n. irr. Ge/coven, Voor waar
houden ; van hier : — q. q. , Iemand gelooven, Geloof .laan aan hetgene hij
zegt; Se faire —, Zich doen gelooven.
* — , Houden voor, Gelooven, dat ie•
wand dit of dat is ; Je vous croyais
prudent, Ik hield u voor een voorzig.
tig man. *—, als: En —, (Iemand)
ten aanzien van iets gelooven ; Je vous
en crois sur votre x arole , Ik geloof u
op uw woord. *.— (se), v. pr. Zich
houden voor; ook : Zich achten ; Se —
obligé, Zich verpligt achten. * —, v. n.
als : -- à, Gelooven aan , Geloof slaan
aan ; ook : dan het bestaan van ...
gelooven, 4a ... geldoven. *—, als:

-- en Dieu, au Saint Esprit, In God,

In den II. Geest geldoven. * —, Gelooven , Meenen , Denken. * —, m. zie

Demeurer.
Croisade , f. Kruistogt, ns. *— s zeker
gesternte , Kruis, o,

Croisat, m. te Genua , eene munt van f u,14.
Croisé, M. Kruisvaarder, Kuisridder,
m. *— , be , adj. Gekeperd; £toffe eroisée, on: *....,m. Gekeperd goed , o., Ke.er, vr. *—, in de krijgsd., als: Feu —,
Kruisveeur o. * -- , in de versk. , als :
Rimes croisées 4fivisselende rijmen,
e. meerv.; Vers croisés , Perzen net
afwisselende rijmen , o. meerv. * —,
,

als: Rester, Demeurer, Se' tenir,s on

over elkander zitten.

Croiseau, m. zie Pigeon biset.
Croisée, f. Kruisraam, vr. en o. *--,
I7enster, o., Raam, vr. en o. *--, in
een norlogie, enz., Kruis, o. ; — d'une
ancre , Ankerkruis , o. * --, iii een' bijenkorf, Kruiselings geplaatst stokje , o.
Croiselle, f. soort van. papier.
Croisernent, m. Kruising (van twee dingen, b. v. degens) , vr. *—, van die.
ren , als : -- des races, Het laten paren van dieren van verschillende ras
om liet verbasteren te verhinde--sen,
ren. * —, Zamendraaijen van verscheidene draden tot édnen draad, o.
Croiser , V. a. Kruisen , Kruiselings plaat sen ; — les bias , De armen kruisen.
*—, Dwars over gaan, Kruisen; —
le chemin, Den weg kruisen , Dwars
over den weg gaan ; fig. — ( le chemin de) q. q. Iemand in den weg treden, Hem dwarsboomen. *—, Door-halen , ,Boorstrepen. * -- , van dieren,
als : — les races, Dieren van verschil.
lends rassen laten paren, om de ver
voor te komen. *— (se),-bastering
V. pr. Zich tot eenen kruistogt gereed
asaken; ook: Kruiswijze loopen, Elkander kruiselings doorsnijden. * — , v. n.
van kleeren , Over elkander gaan.
zeew., Kruisen.
Croiserie , f. bij mandenmak., Kruiswerk, ó.
Croisette , f. zie Croiselle. *—, scheepses.,
Slothout van den vlaggestok, o. * —,
eene plant , Kruiswortel , m. *--, zie

S taurotide.
Croiseur,m.Kruiser,m. *—, Zeezwaluw,vr.
Croisière , f. Kruisen (van schepen) , o.
* —, Plaats of Streek , vr., waar men

kruist.
Croisiers , M. pl. Kruisbroeders , sta. mrv.
Croisille , f. Met kaken bezette wervel aan

het rad der touwslagers , n:.
Croisillon, M. Dwarssiuk aan een kruis, o.
Croisoire, f. Kam , waarmede de bakkers
de scheepsbeschuit teelenen , ns.
Croissauce, f. IPasdera , Groei , m.
Croissant, m. Wassende maan (tot het
eerste kwartier) , halve maan, vr.;

La lune est dans son —, De maan is in

het eerste kwartier; fig. van het Turksche rijk , als : Le —, De halve maan,
yr.; L'empire du—, Iet Turksche "rijk.
*— , bij tuin!. , Halve maan , vr. * --,
aan eenen schoorsteen, Ijzer, waaraan
seen de tang , enz. _ophangt , llaalrje , o.
* —, Beugel , waarmede men de gordijness open houdt , w. * --, Gat (in
cone viool), we *—, in de nat. hist. ,
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adj. 4anwa
send, Aangroeijend, Toenemend, 1ersneerderend.
Croisure, f. Keper, vr.
Crolt, rn. 4anwinst van vee (door aan.
fokkisig), vr.
Croltre, r. n. irr. Groelfen, Wassen ; fig.
Ilangroeijen, Toenemen, Vermeerderen.

Croqnc. au-sel,f.als:lWanger q.ch. la ,
lets enkel noot zout eten.
Croque.noix , in. in de nat. lijst. , zie Mus..
cdin.
Croqsse-note , zie Croque.00l.
Croquer, V. fi. Knappen (tusschen de tanden). * _ • Knappen (d. i. knap.
pende dingen eten)4 fern. Opeten , Kra..
ken; ook : Betrappen, Beet krjgen *..
in de schilderk. , Ruw afteekenere, Schet.
Sen ; fig. van geschriften , Ontwerpen;
spr. w., - le marmot . Lang te yor.
geefs wachten.
Croque.sol, M. Slecht muzijkspeler, zor
der gevoel, on.

Zie Fringile du Cap.

Croix, f Kruis , 0. ; La niort de la - , De
L'arbie de la -, Het
kruisdood , rn
krui.shout , 0. ; L'invention de la - , De
leruisvinding , vr. ; L'exaltation de Ja — ,
.De kruisverhefling , vr La - de IVialte,
Het Maltezer kruis ; - d'honnenr, Eere kruis, 0.; - de St. André , - de Bourgogne , St. 4ndrieskruis , (elijk ee
toe X, ) o ; - de Sr. Antoine , St. Anteeoieskruis , (gelijk eene T,) o.; Le mystère
de la - , De kruisgeheirnenis , vr, ,•
fig. Kruis, 0., I7erdrukking, vr. *_,al s :
Signe de la -, Teelcen des kruiser,
Kruis , o.; Faire le signe de 1 - , Zich
kruisen, Een kruis maken. *_, op
eene munt. Kruis, o.; Jouer It - on a
pile, Kruis of munt spelen; fig. fam.
N'avoir Ui - fli pile , Kruis noch tnunt
hebben. naam vase verscheidene
dingen in de gedaante van een kruis,
Kruis , o; Eglise bâtie en - , Kruiskerle,
vr. ,' En -, Kruiswijze , Kruiselings.
Croix-de-mer, f. zekere scheip , zie Mar.
teau.
Croix-de-chevalier, f. zie Ilerse cistolde.
Croix-de-Jérusalem , zie Croix-dc- Malte.
Croix-de-IVialte , f eene bloem , Konstan.
tinopel , vr.
Croix-de-par-DieU , f. bijna buiten gebr.,
Abéboek , o.
Croixde_saint -JacqueS, f. soort van Amo.
rylles.
Croker to. zekere baars
Croler , zie Croiler.
Cromorne, to , aan ecn orgel, Trompetregister, 6., Bazuin, vr. *_, zeker

blaasspeeltuig, Krom/ieren, m.
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Croquet, m. Knapkoek , us.
Croqueur , m. fasn. School/t , Lis:ige . bedrieger, m.
Croqnignole, f. Knip(voor den neus) us.
Knappertje, Knapkoekje, 0.
Croquignoler,v. a. veroud., Knippen voor

den neus geven.
Croquis, m. Eerste gedachte, vr., Ruw,
ontwerp , o., Ruwe sc/sess , vr.
Croosandre, f. geslacht van planten.
Crosse, f. Bisschoppelijke staf, Bisschop:..
Koif, waarmede .m(n
staf, sos.
speelt, 'vr.
als: - de fusil, Koif
van een geweer , vr. ; - d'aiguière ,,
Jiandvat van eene lairpetkan., vr.
Roerstok eener boot , m.Stok in
getnind

werk

, no. ',

als:

Coutasa

a - , Knipmes met sees krom hecht, o.

Crosoé , ée , adj. Die het

vege heeft

om den herdersstaf te dragen ;.

que - et snitr,

Bisschop

met

staf

en

us ij ter.

Crosser , v a. Kolven , Voortsiaan ; fig.

fans. C'eot on homme a—, Het is een
verachtelijk

menech.

Crosoette , f. Afzet:el (van eenen wijn.
guard, enz.) , waaraan men eenig hout
van het vorige jaar heeft gelaten ,
*__, zeker lefwerk boyer eene deur of
venster.

Crosseur , in. Kolver ,, Baispeler , us.
Cron, m. Sc/oelpzand, o.
Crone, m. Kraan (om lasten in en uit Croosillon, in. Gebogen eind van een
_, Begroet.
.
KoIf, 0.
schepen te aveoken) , m.
de plaats op den grond der waters, vr. Crostyle , m. zekere plant.
Crotalaire, f. geslacht van planten.
Cronhyoinètre , m. Regenmeter , m.
Crotale,
m. soort van klephoiotje.
-,
Cronies, Croniennes , f. p1. te Athene,
Saturnalimn , meerv.
Croquanc, adj. Knappend, Broos; Biscnt -, Knappende beschuit, vr. *-,m.
fani. Nietig menscb , Stumper , in e
in de geoch. , p1. Croquans , onder lien.
drik IV. en Lodewijk XIII. , zekere
oproerige boeren.
Croquante , 1. Kesaptaartje , Lsappertfc,

Knapkoekje , o.

geslacht

van

slangen,

Rareislang,

vr.

Crotaphite, adj. iii. als : Muscle - Spier
van het slaapbeen, yr.

Crown, m. Stuh'je suiker, dat in de zeef
blijft, 0. *_, g osla t /z t van planters.

Crotophage , m. zekere vogel.
Crotte , f. S/ilk
, Drek , us. , - , van
sommige dieren , Vrek , m. , Keutels,
de brebie, Scleaapskeuus. meen'. ;
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tell , m, rneery. ; — de cheval , Paardenkeutels, rn. meere.
Crotter, v. a. Beslijken.(se), v. pr. Zich
beslijken ; van hier: I1 fait crotté , bien
crotté, De straten zijn zeer beslijkt.
Crottin , m. Mest (van dieren , welke
keutels schijten, als van : paarden,
schapen, enz. ), M.
Crotu , ue, adj. w. gebr., Pan de pokken
geschonden , Ilïottig.
Crou , m. zekere aarde , die enkel voor
de boomkweekerij geschikt is.
Crouchant, m. aan eene loot, Kromhout, o.
Croulant, te, adj. Bouwvallig.
Croulement, m. Inzakking, Instorting, vr,
Crouler, v. n. Inzakken, Instorten. *—,
V. a. als: — un vaisseau , Een schip
voortrollen , van stapel laten loopen.
* — , bij jagers , als : --- Ia queue, Den
staart bewegen in het vlugten.
Croulier , ère, adj. Onder de voeten weg xakkend , Inzakkend.
Croulière , f. Onvaste grond , m.
Croup, m. Croup, vr.
Cronpade, f. van een paard , Hooge sprong,
Viersprong, eis. , Croupade, vr.

Croupir , V. n. van hater , Bederven of
Stinkend worden door het stilstaan.
*—, in de dierl. huish., van verscheidene dingen, welke Bederven of Ver
uit gebrek van beweging; van-roten,
hier: Cet enfant croupit dans Purine
Dit kind vergaat (verstinkt?) in de
pis ; Le malade croupit dans son lit , De
zieke vergaat in zijn bed; fig. — dans
le vice., etc., In de ondeugd, enz.
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Croupal, le , adj. , Tot de croup behoo•
rende; Voix cronpale, Piepende stem
van iemand, die de croup heeft, vr.
Croupe , f. Kruis (van een paard , muil -

ezel , enz.) , o. ; - avalée , Afhangend
kruis , o.; Tortiller la —, Fan achteren
waggelen; 1Monter en — , Achter ie.
mand opzitten, (in het krijgswez :)
Gagner la — cí'un enuerni , Zijnen vi jand van achteren aanvallen. * —, Top,
m. of Kruin (van Benen berg of hen.
vel) , vr. *,—, Aandeel in eene geldzaak , o. * — Timmerwerk van een
vierkant gebouw, o. * _, Achterste
gedeelte eenex kerk , o. * —, scheepsw. ,
als: Mouiller en —, zie Croupière.
Croupé , ée , adj. als : C•heval bien — , Een
paard met een schoon kruis, o.
Croupiader, v. n. scheepsw., Een anker
achter uitwerpen.
Croupiat, m. Kabelknoop, Spring, m.,
zie Croupière, in de laatste heteekenis.
Croupier, m. Geheime of Onbekende deel
-hebr,m.

Croupière , us. Achterriem , Staartriem,
on.; Serrer la —, Den staartriem aanhalen ; fig. fam. Taiiler des croupières à
q. q., liet iemand rnoeijelijk maken.
*_, Achtertros , . chterkabel, m.;
Mouiller en -- (on en Croupe) ou de —,
zie Croupiader. * —, bij vlotten, Teen,
waarmede men de stukken zamenhoudt,o.
Croupion, m. Stuit (van Benen vogel;
ook : van menschen) , vr.

vergaan.
Croupissant, te, adj. van water s Stil.
staand, Stinkend.
Croupissement, m. in de geneesk. , Beder.
ving, Verrotting , vr.
Croupon , na. Gelooide huid (van een' os
of koe) zonder kop of buik, vr. ; —
d'Avilon, Dikke huid van -4vilon , vr.

Crousille, f. zeker nit tot afzetting; ook
,1 gezette plaats , vr,
Croustille, f. fam. Korstje brood, o. *—,
zeker hoofdsieraa.
Croustiller, V. n. fam. Na het eten een
korstje brood gebruiken onder het
drinken.
Croustilleusement , adv. fam. Koddig ,
Poetsig. *—, Eenigzins los.
Croustilleux , use, adj. fans. Koddig
Kluchtig. * —, Eenigzins Jos, Vrij.
Croí te , f. Korst, yr. — de dessus , Bo.
venkorss , vr.; — de dessous , Onder
vr.; van hier: — à potage,-korst,
Soepbrood, o., Keukenbeschuit , vr.
* —, Korst , Roof, vr. * -.-, Slechte
schilderij , vr. * —, Geschifte kant , vr.
*--, bij looij. , als : Cuirs en — , Ruwe
huiden, Onbereide huiden, vr. meere.
Croáse.charbon, f. zekere plant.
Croátelette , zie Croustille.
Croátier , m. Slecht schilder , m.
Crouton, m. Stuk brood met de korst, o.
Crove, f. geslacht van planten.
§ Crown-glass, m. Kroonglas , o.
Croyable , adj. Geloofbaar , Geloofelijk.
Croyance, f. Geloof, T/ertrouwen,o.; Avoir
— en, Geloof hechten aan. *-- Ge loof, o. , Geloofsleer. vr.
Croyant , m. Geloovige, m.
Croyante, f. Celoovige , vr.
Cra , m. Gewas , Verbouw , o. ; Vin de
mon --, Wijn van mijn gewas, m. *—,
Groei , m.; Voilà Ie -- de 1'année , Zie
daar hergene de boom , enz. in een
jaar gegroeid is. *—, zie Croitre.
;

,

Cru , ue, adj. Raauw, Ongekookt; Viande
crue , Raaide vleesch , o. * —, Ruw , Onbewerkt; Cuir—, Ruw leêr, Ongelooid
vel, o.; Soie crue , Ruwe zijde, vr.
* _ in de geneesk., als : Humeurs crises,
Raauxwe vochten , o. meers. *--, Moei.
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jelijk te verteren, Onverteerbaar; Ce
freit est -- sur l'estomac , Deze vrucht

Cruorique , adj. als: Acide —, B loedzuur, o.
Crupellaire . m. bij de Rom. , Kampvechter
met ijzer gewapend , m. * —, Geheel
gewapend Gallisch soldaat , 3ss.
f`rupinie , f. geslacht van planten.
Crural, le, adj. Tot de dij behoorende;
Muscle — , Dijspier , vr.
Cruscantisme , m. ten aanzien van het
Italiaansch , Taalzuiverheid , vr.
Crustacé , he , adj. Plet eene schaal be.
dekt (minder hard, dan de schelp der
oesters en schildpadden , welke Testaeées worden genoemd) ; Animaux crustacés , Schaaldieren , o. meerv.
Crustacés, m. pl. Schaaldieren, o. meere.
Crustacites, m. pl. Versteende schaaldieren , o. nseerv.
Crusta•ollae, m. naam van verscheidene

ligt zwaar op de maag; fig. Ruw, Onbescheiden. * —, in de schiiderk., Hard;
Les couleurs sont trues, De kleuren
zijn hards * — , als : A --, adv. Op
de bloote huid; Se botter h —, Met de
bloote voeten in de laarzen gaan;
IVIonter in cheval à --, Zonder zadel
rijden; Etre artné à —, Het harnas op
de bloote huid dragen. *—, m. bij
jagers, als : Le — des buissons , zie
Creux.
Cruauté, f. TJ'reedheid, Bloeddorstigheid,
yr. *--, Wreedheid, W, reede daad, vr.
Cruche , f. Kruik, vr. ; — à l'ibuile, Oliekruik, vr.; fig. fern. C'est une --, une vraie
Het is een ledig vat; spr. w. Taut va
la — le l'eau qu'à ia fin elíe se casse, De
kruik gaat zoo lang te water, tot zij

eindelijk breekt.
Cruchée, f. Kruik vol, Kruik, vr.
Cruchon , m. Kruikje , o.
Crucial, ie , adj. in de geneesk. , Kruisvorenig ; Incision cruciale, Kruissnede, yr.
Crucianelle, f. geslacht van planten.
Crucifère , adj. Kruisdragend (van plan.
ten , welker bladen uit vier gelijkvormige bladeren bestaan, in de gedaan
een Sc. .4ndrieskruis). * _, in-tevan
de bouwk., als: Colonne—, Eene kruis dragende zuil.
Crucifères , f. pl. Kruisplanten , vr, mrv.
Crucifiement, m. Straf des kruises , vr.,
Kruisdood , m. * —, Kruising , Krui siging, vr.
Crucifier, v. a. Kruisigen , Kruisen.
Crucifix, m. Kruisbeeld, Krusifiks, Kruis,
o. * —, zie Hultre-marteau.
Crucifix.de•mer, ,n. zie. Croix-de-mer.
Cruciforme, adj. Kruisvormig.
Crudité, f. in de geneesk. , Raauwheid , vr.
*—, P1. Crudités, Harde stoffen , vr. mrv.
*—, in de schilderk., Hardheid (van kleuren, enz.), vr.
Crue, f. lassing, vr., Groei, m. *—,
Wasdom, Groei, rn

Wreed, Bloeddorstig, *—,
Wreed, O nmenscheli j k , Ontaard, Barbaarsch , Wreedaardig. *—, Ongunstig,
ongenegen. * — , Wreed, Hard, Ondragetijk ; van hier: Un -- homme
Een vervelend mensch.

Cruel , lie , adj.

Cruellement , ado. IVreed , L reedelijk
Wreedaardig , Wreedaardig/ijk , Onmenschelijk.
Cruménoplhtlialme , m. een viscri.
Cruinent . adv. Ruw , Onbeschoft , Rond
-uit,
Zonder omwegen.
Cruor, na. Kleurende gedeelte des bloeds,o.

planten.
Crustodermes , m. pl. naam van eenen stam
van visschen.
Crustolle , f. geslacht van planten.
Cruzade, f. munt in Portugal van f Z„o.
Cruzéiro, m. eene plant.
Cruzite, f. eene plant.
Crym.ophile, us. geslacht van vogelen.
Cryolithe, m. zeker Groenlandsch spaath.
Cryphie, f. geslacht van planten.
Cryphiosperme, m. geslacht van planten.
Crypside , f. geslacht van planten..
Cryptandre , f. geslacht van planten.
Crypte, f. O nderaardsche begraafplaats
i n eene kerk , vr. * -• , in de ontleedk.,
zekere holligheid. * _, na. geslacht
van insecten.
Cryptique , m. geslacht van insecten.
Cryptobranches, m. p1. orde van visschen.
Cryptocarie , f. geslacht van planten.
Cryptocère, m. geslacht van insecten.
Cryptodibratiches, m. orde van Mollusques.
Criptogame, adj. van planten, Met ver
-borgenslachtd.
Cryptogatnie , F. Planten met vet borgene
geslachtsdeelen, vr. nseerv.
Cryptogawiser, v. n. w. gebr., Planten
Viet verborgene geslachtsdeelen zoeken.
Cryptogatniste , m. w. gebr. , Onderzoeker
van planten, met verborgene geslachte•
deelen , m.
Cryptographic, f. Geheim schrift, o.
Cryptographique , adj. Gehei ree , Verborgen.
Cryptolépis , m. een boompje.
Cry, ptométallin , ne , adj. ongebr. , Veel
metaal bevattende , zonder dat mesa

zulks vermoedt.

Cryptonix, m. zie Rouloul.
Cryptonyme, adj. in., als: Auteur —, on:
— , m. Schrijver , die zijn naam ver•
bergt, m.
Cryptophage , m. geslacht van insecten.
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Cryptophtalme, m. geslacht van schaal.

dieren.
Cryptopodes, m. pl. zekere schaaldieren.
Cryptoportique , m. Onderaardsche gale.

rij, vr. *_-, Versiering aan den in.
gang eener grot , vr.
Cryptopyique, adj. van pijn, Veroorzaakt
door verborgen' etter.
Cryptosperme , m. eene plant.
Cryptostyle, m. geslacht van planten.
Crystal , zie Cristal.
Crytops , m. geslacht van insecten.
C- sol-ut, m. in de toonk., Ut, C, vr.;
La clef de --, De c- sleutel, m. ; Cet
air est en — , Dit stukje gaat uit c.
Ctésion, m. geslacht van varenkrui@den.
Ctène, m. geslacht van Arachnides.
Cténode , m. geslacht van insecten.
Cténophore , f. geslacht van insecten.
Ctézion , m. geslacht van planten.
Cu, zie Cul.
Cuabebas, zie Cubèbes.
Cubation , f. Meting van den inhoud eens

ligchaams , vr.
Cubature, f. Meten van den inhoud eens

ligchaams, o,
Cube, m. Teerling, Cubus, m. *—, adj.
Cubiek; Nombre — on cubique, Cubiek.
getal, o.; Racine —, De cubiekwortel, m.
Cubèbe , f. ook : Poivre — , Staartpeper, vr.
Cubèbes, f. pl. Staartpeper , vr.
Cubée, f. zie Tachygale.
Cuber , V. a. Tot eenen teerling maken.

* —, Tot een cubiekgetal maken.

Cubique , adj. Tot den teerling behooren.
de; Figure —, Teerling, m., zie Cube.
Cubistéraire, m. te Rome, Danser, welke
de Cubistique danste, in.
Cubistique , f. bij de i.om., zekere leven

dans.

-dige

Cubital , le , adj. Tot - den elleboog behoorende; Os —, zie Pyramidal; Muscle —,
Elleboogspier, vr.; Artère on Veine
eubitale , Elleboogader , vr. ; Nerf —,
Elleboogzenuw , vr.
Cubitale, f. Elleboogspier , vr.
Cubito-carpien , m. Binnenste elleboog.

spier , vr.
Cubito-digital, m. Elleboogzenuw, vr.
Cubito-palmaire, adj. f. , als : Artère —,

Elleboogader, vr.
Cubito-phalangettien , na. Diepe buigspier

des elleboog: , vr.

Cubito-radial, adj. m. , als : Muscle —,

on: * — , m. Vierkante naar beneden
buigende handspier , vr.
Cubito-sus-métacarpien , adj. m. , als : Musm. Buitenste elleboogcle —, on:
spier , vr.; -- du pouce , Lange afvoe.
rende spier des duims i vr.
-

Cubito-sus-palmacre, adj. f., als : Veine ou
Artère —, Blleboogspierader, vr.
Cubito - sus - phalangettien , adj. m., als : Muscle , ou: *---, in. Uitstrekkende spier
van den wijsvinger of Lange uitstrek.
kende spier van den duim , vr.
Cubito-sus-phalangien, adj. m., als : Mus.
cle —, on : *— , m. Korte uitstrekkende
spier van den duim , vr.
§ Cubitus , m. Elleboogsbeen , o.
Cubo-cube, m. in de meetk., Zesde magt, vr.
Cubolde, adj. m., als : Os —, ou : * —,
m. Teerlingvormige been in den wor•
tel van den voet , o.
—

Cubomancie, zie Astragalomancie.
Cuceron, m. zeker insect, dat de groen.
ten beschadigt.
Cnci , m. vrucht van den Doume.
Cucifère, ni. zie Doume.
Cucubale , f. geslacht van planten.
Cucuje, m. geslacht van insecten.
Cucullaire, adj. m, , als : Muscle —, on :
* —, w,. zie Muscle trapèze. *--, m.
naam van verschillende planten.
Cucullan , m. geslacht van wormen.
Cuculle, f. veroud., Reismantel, m. *--^
bij de Benedictijnen , enz. , zie Coule.
Cucullée , f. geslacht van schelpen.
Cucuphe , f. weleer, Muts met welrie.
kende poeijers tegen hoofdpijn , vr.
Cucurbitacé, ée , adj. Pompoenvormig.
Cucurbitacées, F. pl. geslacht van plan.
ten , Kauwoerdo , vr.
Cucurbitain , adj. m. , als : Ver — , on :
* --, m. Platte inge'vandsworm , (in de
gedaante van pompoenzaad ,) in.
Cucurbite , f. Distilleerkolf ( zonder
helm), vr.
Cucurucu , m. eene slang.
Cueillage, m. Sch eppen van het gesmolten
glas, o. * --, Klomp gesmolten glas, m.
Cueille, f scheepsw. , Breedte, Baan (van

(een zeil), vr.
Cueillée,f.Bosje draadbij speldenmak.,)o.
Cueilleret , m. Staat van de renten , enz. ,

welke de bruiker van een heerengoed
schuldig is, m.
Cueillette , f. Oogsting , Plukking , vr.,
Plukken, o. , Oogst, m. * — , Inzameling , Collecte , vr.; Faire one — pour
des incendiés, Bene collecte doen voor
lieden , tivier huizen afgebrand zijs.
* —, bij zeehandel. , Goederen , waarmede een schip bevracht wordt, o. meerv.;
van hier : Charger It —, Voor eerschei.
dene personen laden.
Cueilleur, m. in glashlaz. , Glasschepper,
M. * — , aan draadmolens , A zeker werk.
tuig. * —, fig. fain. in : Etre fait en —
de pommes , Etre faire comme une

CUE!

CUIT

cueilleuse d'herbes , Schabberig gekleed
zijn.
Cueilleuse, f. fam. zie Cueïlleur in de

-, van de vochten, Bewerken, Koken.
-, van do werking der zon tot rijp.
maki ng der vruchten , Stoven. * -- , v.
n. Koken ; fam. La viande eat pourrie
de -, Het vleesch is tot brij gekookt.
*_,Bakken, (zoo wel van den bakker,
als van het brood);. spr. w. Vous viendrez -• a mon four, Ik zal het u we 1
eens betaald zetten. * -, Bijten, Steken , Pijn veroorzaken; Les yeux ice
cuisent, De oogen steken mij; fig. fam.
11 en cuit à mon frère, Mijn broeder heeft
er berouw over; Ii vous en cuira , liet
zal u ron wen.
Cuiré, ée, adj. van kofers, enz., Waar.
van de naden van binnen en buiten
met sterke lijm zijn toegesmeerd, eer
zij bekleed zijn.
Cuiret, m. Boogleertje der hoedenma ..
kers , vr.
Cuisage , m. ongehr. , zie Cuisson.
Cuisant te , adj. Lievig , Snerpend , Gesselend; fig Hevig, Geweldig, Stekend.
Cuiseur, m. Stoker van Benen tigcheloven, on.
Cuisine , f. Keuken , o. ; Ustensile de
,Cesekengereedschap , o. ; Batterie de -- ,
zie Batterie; Chef de -, Keukenmees
Garcon de -, Keukenjongen -ter,,m.;
m.; fig. Latin de —, Xeukenlatijn ,
Potjeslatijn, o. ; Faire aller on Faire
rouler la -, Poor de keuken zorgen,
Den schoorsteen doen rooken ; Etre char.
gé de -, Dik en vet zijn , Eenen hangbui k hebben. * -, Kookkunst, Keuken,
yr. * -- , Personen , welke tot de keu.
ken ,behooren, m. meerv., Keuken, vr.
Cuisiner , v. n. fam. De keuken bezorgen.
Cuisinier , m. Kok , m.
Cuisinière, f. Keukenmeid, yr. *-, Kook-

laatste beteek.
Cueillie, f. Eerste pleistering van eenen
muur, vr. *_, Bosje draad, o.
Cueillir, V. a. irr. Plukken, elfplukken,
Lezen, Inzamelen, Inoogsten ; -- des roses , des popnies, Rozen, .lappels pluk.
ken ; fig. - des lauriers, Lauweren plukken. * --, bij speldenmak., als : -- la
dressée, Het draad afknippen. * - , v.
». in glasblaz. , Glas scheppen.
Cueil? oir, m. Ooft risand, tippelmand , vr.
Cuelloire, f. geslacht van planten.
Cuenca, m. Cuenfawol , vr.
Cuiète, f. ./Irnerikaansche kalabasboom, m.
Cuil, m. zekere koekoek.
Cuiller, f. zie Cuillère. *-, zie Savacou.
Cuiller-à-pot , f. zekere schelp , Potte.
pel, in.
Chiller- des-arbres , f. soort van Agaric.
Cuillère, f. Lepel , na. ; - á potage , à
soupe, Soeplepel, m. ; -- a pot, Potlepel, m.; -- a café, Kofaj lepeltje , Theelepeltje , o. * •- , bij verscheidene ambachten , Lepel, m. * -- , als : -- á pornpe , Pompboor, vr. * - , bij klompen mak. , Klompenboor, Boor , vr.
Cuillerée, f. Lepel vol , Lepel , ns.
Cuilleron, m. Blad van eenen lepel , Lepelblad, Blad, o. * —, in de plantk.,
als : Creux en -, Lepelvormig.
Cuine , f. Distilleerkruik , vr.
Cuir, m. Vel, o. of Huid, vr. ( ,van paarden, ossen, ens); - de boeuf, Ossenvol, o.; - d'hne, Ezelsvel, o.; - vert
on cru , - en vert, Onbereide huieg, vr.
* - , Left , Leder , o. ; - bouilli ,
Gesmeerd en gezoden leer , o.; fig. fam.
Visage de - bouilli, Leelijk gezigt,
o. * -, Fel , o. of Huid , vr. (van men.
schen , in) : Entre -- et chair , Tusschen
gel en vleesch.
Cuirasse, f. Harnas, o., Kuras, vr.; van
hier : Défaut de la -, Plaats, waar de
kuras eindigt , vr.
Cuirassé , ée , adj. Met eene kuras gewapend; fig. Bereid, Voorbereid , Gewapend. * -, m. zekere visch.
Cuirasser, V. n. Met eene kuras wapenen.
Cuirassier, us. Kurassier, m. *-, geslacht van visschen.
Cuire, V. a. irr. Koken , Zieden, Gaar maken; -- des legumes, Groenten koken.
* - , Bakken , Gaar maken ; - du pain,
.Brood bakken. *_, door vuur gaar
maken, J aX ken , Branden; - de la bri.
que, Steen bakken; - de la chaux , Kalk
branden. * --, van de maag, Koken.

331.

fornuis d) o.

Cuissage , m. als : Droit de --, zie Culage.
Cuissant, m. Dijstuk (aan een harnas), o.
Cuisse , f. Dij , Bil , vr.; Os de la -,,
Dijbeen, o. *-, van gevogelte, Bout,,
m. * -, in glasblaz. , Glas, dat uit de
potten geloopen is, o. *-' in de nat. bist.,

eene schelp.

Cuisse-madame , f. Bene peer.
Cuissette , f. in de wolfabrijk., Helft eenes ,
Portée , f.
Cuisson, F. Koking, vr., Koken, Bakken,,
Branden , o. , zie Cuire ; Pain de ---,
LIuisbakkenbrood , o. * - , Seeking,,
Stekende pijn , vr.
Cuissot, M. Bout (of 4chterbout) yao
een hert en ander grof wild, m.
Cuistre, m. in veracht., Schoolvos, School.
meester, Pedant • m.
Cuit, te, adj. zie Cuire; fam. Ii a du pair-
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--, hij zit er warm in, Hij kan htt
'wel stellen.
Cuite, f. Baksel, o. * --, Koking (vaiJ
stroop, enz.), vr. * —, in suikerraffin.
zie Clairée.
Cuivre , m. (Rood) koper, o. ; -- rouge
Rood koper , o. ; — jau le, zie Laiton.
Cuivré , ée , adj. Koperverguld.
Cuivrer, V. a. Met koper vergulden.
Cuivrette, f. Koperen mondstuk aan blaas speeltuigen , o.
Cuivreux , use , adj. bij verve. , Koperachtig (van liet schuim op de blaauwkuip).

Cuivrot, m. zeker koperen raadje der
horlogiennakers.
Cuja , m. zeker dier.
Cujelier, m. naam van de Alouette-lulu en
van den Pipi des arbres.
Cujeta, m. zie Calebassíer.
Cui, m. Achterste, Achterkasteel , Achterkwartier , o. , Aars , m. , Gat , o.
Billen , vr. meerv, ; Tomber sur son —,
-Op den aars vallen ; Etre ascis sur son
—, Op zijn achterste zitten; Renverser
q. q. — par-dessus tête, Iemand het onderste boven gooijen ' zoo dat hij zijn
achterste in de lucht steekt; fain. Avoir
toujours le — sur la selle , Gedurig te
paard zitten ; Y aller de — et de tête ,
,femel en aarde bewegen; Rester, Demeurer, Se trouver entre deug selles le
— par terre , Tusschen twee stoelen in
de asch zitten ; Frendre son — pour ses
chausses, Zich vergissen ; Arrêcer q. q.
sur son —, Iemand bot stil doen staan;
Jouer à cel -lever , Spelen onder •voor
waarde, dat degene , welke verlies
zijne plaats aan Benen anderen afstacá,
Stuivertje wisselen ; Cet homme est "un
--• de plomb , Deze man ^ is een , regte
blokoker , Hij zit altijd; Etre h -•t
weten, wat men beginnen zal►
1' ne
faut pas jeter plus haut que le —, Men
kan zich zelven den neus niet afbij.
ten ; Donner du pied an — a no valet,
Eenen knecht een' schop voor 't gat geven; Faire use chose k écorche -Bul, Iets
met tegenzin doen ; Tirer le — en arriére , Het gat achteruit trekken; Baisser le — h q. q. , Iemand het gat lek
Tenir q. q. au -- ct aux chausses -ken; ,
Iemand zoo vast houden, dat hij niet
ontsnappen kan. * — , van dieren , dars ,
m, Gat , o. * •--, Aars, m. , liarsgat , Gat, o. * ° , van verscheidene

dingen, Achterste gedeelte, Achterdeel, t.; ook: Onderste , o., Bodem,
ns.; — d'une charrette, .achtereind van
eene kar , o.; lVlettre one charrette à _,

Bene kar achterover wippen

;

Le -- de

1

vaisseau, Het acheerdeel van het schip,
o. ; Le — d'un verre , d'un panier , d'un
chapeau, etc., De bodem van een glas,
mand , hoed , enz. , m. ; Mectre un tonneau sur — 9 Een vat op zijn eind zetten ; ook : Hetzelve ledigen ; — de basse
fosse , Diepe gevangenis , vr. , Onder
kerker, m.; — de four , Ge-ardsche welf van eenen oven , o.; — d'artichaut,
Artisj okstoel , m.
Culage , m. Regt van den eersten bruiloftsnacht, o.
Culaignon , m. Zak (aan een net) , m.
Cutart , te. Hamersteel , m.
Culasse , f. aan een stuk geschut , Kamer, vr. * —, Staartschroef, vr. * --,

aan Benen diamant, Benedenste zijdevr.
Culave , zie Quilave.
Cul-blanc, m. zekere vogel, witgat, o.
Culbute, f. Buiteling , Tuimeling , vr. ;

fig. Val, m.
V. a. Overhoopwerpen ; fig.
Doen vallen , In het verderf storten.
* — , V. n. Buitelen , Tuimelen ; fig. Vallen, Buitelen.

Culbuter,

Culbutis , m. fain. Perwarde hoop , m.
Culcas , m, zie Colocase.
Culcition , m. geslacht van planten.
Cul-d'áne, m. Zeenetel , m.
Cul-de-chaudron , m. zie Mespilus amelancier.
Cul-de-cheval , m. een zeenetel.
Cul-de- jatte, m. 1Uapgat, Napkruiper, m.
Cul-de-latnpe, m. Sieraad tot ondersteuning , o. * --, Vignet aan het eind
—, naam van
van een hoofdstuk, o.

verscheidene schelpen.
Cul-de -poule , m. Zweer met omkrullende

randen , vr.

Cul•de•port , m. zekere knoop.
Cul•de•mulet, m. zekere vijg.
Cul-de.sac , M. Keerweer , m. , Blinde

straat, rr.

Cul•de-singe, m. zekere schelp.
Cul.de-Vénus , ' m. een zeenetel.
Cul.de- verre, m. zeker gebrek aan de
togen der paarden.
Culée , f. Muur, waarop de laatste boog
eener brug rust , m. * — , Palen langs
eenen aarden wal , m. meerv. * -als : — d'arc-boutant, Pilaar onder een
gewelf, m. * —, scheepses. , Stoot , m.
* —, Staarteind van een vel, o.
Culer, V. n. Van een schip , Achteruit
gaan, Wijken , Achteruit drijven.
Culeron , m. Beuling aan den straattfriem, m.
Culhamie , f. geslacht van planten.
Culicoïde, m. geslacht van insecten.
Collage , zie Culage.
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Culier , adj. m., als : Boyau —, Endel.
darm, Aarsdarm, m.
Culière, f. Druipsteen onder Bene goot, m.
* --, Staartriem van den zadel, m.
Culilaban , m. zekere boom.
Culinaire, adj. Tot de keuken behoorende;
Instrumens culinaires , Keukengereed.
schap, o.
Cul-janne, m. een vogel, Geelgat, o.
Cullage, zie Culage.
Culmifère , adj. dl'aarvan de stengel een
st roo is.
Culminant , adj. m. van eene ster, als:
Point — , Toppunt , hoogste punt, o.
Culmination, f. Oogenblik, wanneer eene
ster door den meridiaan gaat, o. en m.
Culminer, V. n. Door den meridiaan gaan.
Culot , m. Nestvogel , Vogel , die het
laatste uit het ei komt, m. * —, Laat.
ste jong, o.; fam. Laatste kind, o.; fig.
jongste lid van een gezelschap , o. *—,
Rond schoteltje onder eenen smeltkroes, o. * — , in de bouwk. , Onder.
ste ronde deel aan verscheidene dingen , o., Voet, in.; ook: zekere ver.
siering aan eene Corinthische zuil ,
waaruit bloemen, enz. voortkomen.
Culotte , f. Broek , vr. ; van hier : — du
boeuf, Broek van eenen os, vr.; — de
pigeon , Stuit eener duif, vr. ; — de
pistolet, Beslag aan de kolf van een
pistool, o.
Culotte.de-Chien, f. soort van oranjeboom.
Culotte-de-Suisse , f. zekere schelp ; —
— blanche , zekere Volute. * —, zekere

haan,
Culottin , m. Spanbroek , vr., Naauwe
pantalon, m. *--, pop. Broekman , we
Culpeu, na. zeker dier.
Cal-rouge , m. vogel , Roodaars , m.
Culte, m. Eeredienst , Godsdienst, vr.;
— de latrie, Aanbidding van God alleen, vr.; — de dulie, Aanbidding der
heiligen , vr. ; -- d'hyperdulie , t7ereering der H. Maagd vr. ; -- des - idoles ,
on des faux Dieux , Afgoderij , vr.
Cultellation , f. Hoogte- en afstandsmeting

hij gedeelten, vr.
Culti , zie Cold.
Cultivable, adj. Bebouwbaar.
Cultivateur, rn. Landbouwer, m. * --,
Boer, ekkerman , m. * —, Schoffel.
ploeg, m. * —, trice, adj. Den land_
bouw beoefenend, Landbouwend, Land•

bouw hebbend.
Cultivation , f. Bebouwing, vr., Land.
bouw, Akkerbouw, in.
Cultiver, v. a. Bouwen , Bebouwen; -- la
terre, De aarde bouwen. * —, Kwee -

ken , Telen, Verbouwen. * —, van de
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vermogens der ziel , Vormen , Beschaven, Ontwikkelen, Yeredelen;fig.4ankweeken , K1veeken , Beoefenen , Zich
toeleggen op. * — , Vriendschap met
iemand onderhouden, Iemand in eery
houden.
Cul. tou t-nu , m. zie Colchique.
Cultrirostre , adj. van vogelen, Met Bene

misvormde neb.
Cultrirostres, m. pl familie van vogelen.
Cult: ivore , m. Goochelaar (die voorgeef:,
messen , enz. in te slokken) , m.
Culture , f. Landbouw , m., Bebouwing,
vr. *—, Kweeking , 4ankweeking,
vr. * —, van den geest , Beschaving,
T/eredeling, Ontwikkeling, vr. *—,
van wetenschappen , enz. , Beoefening,
.,4ankwveeking , Bevordering , yr.
Cumaruna, m. een boom.
Cunzète , f. soort van Jambosier.
Cumin, m. Komijn, m.; — des près,
Wilde komijn , m.
Cuminoïdes, f. p1. zie Lagoecia.
Cuminon, in. Grieksche naam voor komijn.
Cumulatif, ive, adj. Bijkomend; Droit —,
Bijkomend regt , o.
Cumulativement, adv. Nog daarenboven.
Cum uier , V. a. van regten , enz. , T'ereesaigen, Zamenbrengen , Bijbrengen.
Cunctateur, m. w. gebr. , Draler, Tal.
nier, m.
Cundoe, f. zekere vogel.
Cunéiforme, adj. LYigvormig.
Cunéirostre , adj. filet eene avigvormige

neb.
Cunette, F. in den vestingti,, Gat van x8
of 20 voet diep , in het midden eener
gracht, n.
Cunile , f. geslacht van ,planten.
Cunolithes , f. p1. zekere versteent ragen.
Cunone , f. zekere heester.
Cupaïba , zie Copaïba.
Cupani, m. een boom.
Cupès , m. geslacht van insecten.
Cuphée , F. zekere plant.
Cupide , adj. Inhalig , Gretig , Happig,

Geldzuchtig, Begeerlijk.
Cupidité, f. Begeerlijkheid, vr. * —,
Hebzucht , Geldzucht , vr. , Goud
-dorst,m.
Cupidon, na. Cupido, m.
Cupidone , f. geslacht van planten.
C u prification , f. w. gebr. , Verandering
in kfoper, vr.
Cupule , f. in dc plantk., Bekertje , dat
de vruchtbeg i nselen bevat , o. --,
Dop (van eenen eikel), M.
Curabilite , f. Geneesbaarheid , vr.
Curable, adj. Geneesbaar, Genet;lijk.
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Curacao , m. zekere drank , Curacao , vr.
Curage , ni. Ruiming . Schoonmaking ,
vr. * — i Waterpeper, vr.
Culagua , m. soort van mais.
Curanga, zie Caraijga.
Curangue , f. geslacht van planten.
Curare, m. zeker vergif.
Curatèle , f. Voogdij , Voogdijschap , vr.;
1L1ettre en — , ander voogdij stellen;
ook : Stadskind maken.
Curatelle , f. zekere boom.

Curateur, m. 1/oogd , m. * —, in eenen
boedel, Curator , Beheerder, in.
Curatif, ive, adj. Genezend. * _, m, Ge.
neesmiddel , 0.
Curation, f. Genezing, Behandeling van
eene ziekte , vr.
Curatrice , f. hoogdes , vr.
Curbalin, m. bij de Hebreërs , Cimbaal , vr.
Curcas, m. zie Médicinier eathartique.
Curculigine, f. geslacht van planten.
Curcuma, m. Curcuma, vr.
Curcurito , m, soort van palmboom.
Cure, f. Acht, Oplettendheid , vr. enkel
in een/ge gemeenzame uitdrukkingen,
als de volgende : Je lui donne tous les
jours de bons avis , mais it n'en a — , Ik
geef hem alle dagen goeden raad, maar
hij slaat er Beene acht op ; spr. w. , A
beau parler qui n'a •- de bien faire , Wat
haten alle beloften, wanneer men niet
voornemens is, dezelve te houden. *h-,
in de geneesk. , Genezing , Kuur , vr. ;
Faire une belle —, Eene schoone kuur
doen. *---, Genezing, Behandeling van
eenen zieke, yr. *—, bij valken., soort
van pil voor vogelen; Tenir sa —, De
pil binnen houden. * —, Geestelijk
ambt, Kerkelijk ambt , o.
Curé , m. Pastoor , Priester , ns.
Cureau, m. Kruk (der dreogscheerders), vr.
Cure• deny , m. Tandenstoker, m.
Cure.dent-d'Espagne, m. zekere plant.
Curée, f. Hetgene men van her gevange.
tee wild aan de honden of de jagtvogels
geeft , „jagtregt , o.; Faire — , Desa hen.
den het jagtregt geven ; -Mettre les
chiens en —, De honden begeerig naar
de jagt maken.
Cure-feu , m. bij smeden, Stookijzer , Ra
-kelijzr,o.
aCurégi , zie Curuci.
Cure-langue , m. Tongsclzraper , m.
Cure•u-.bie, m. Moddermolen, m.

Cure.oreille , m. Oorlepeltje , o.
,Cure-pied , m. bij lioefsmed. , Schraapijzer, i'eegn;es, o.
Curer, v. a. Ruimen, Schoon maken, Modderen; — nu fossé , Eene gracht moddes en ; — un privé , ,yen sekreet s uiteen.

*--, als: -W un oiseau, Een' vogel laten
purgeren. 4 — ( se), v. pr., als: Sc —
les oreilles, les dents, zie het meer gebrui/t. Nettoyer.
Curet, m. Polijstleer, o.
Curètes , m. pl. Priesters van Cybele ,, m.
nary. * —, Priesters op Creta , m. mrv.
Curette, f. bij wondheel., Steentang, vr. ,
Graveellepeltje , o. * — Krabber voor
de wolkaarden , in. * —, op schepen
Pompkrabber , m. * —, naam van ver
-scheidon
kampernoeljes.
Cureu, m. eene merel van Chili.
Cureur , in. , als : — de puits , Putrui nser, na.; -- de fosses d'aisance , Sekreetruimer, Nachtwerker, m.
Curial, le, adj. Tot liet priesterschap (zie
Cure) behoorende.
Curie , f. bij de Rom., Curia, Curie, vr.
Cerieusement, adv. Nieuwsgierig. *—,
Zorgvuldig, Met zorg, Ijverig.
Curieux , use , adj. Weetgraag , Weetgierig. * •--, Nieuwsgier ig. * —, Zorg.
vuldig; — de sa parure, Zorgvuldig in
zijnen opschik. *--, Begeerig on: te ver
Liefhebberij hebbende voor.-zameln,
* —, van zaken, Naauwkeurig , Overdreven , Verregaand ; ook : Zeldzaam,
Belangrijk, Buitengewoon. * —, m.
Nieuwsgierig mensch, m. °.-, Liefhebber , we
Curimate; m. ondergeslacht van visschets.
Curinil, m. eene plant.
Curion , m. bij de Rom. , Priester eener
curia, m.
Curionies, f. pl. bij de Rom., Cur'iafeesten, o. meerv.
Curiosité , f. Weetgierigheid , vr. , Weetlust, in. * -, Nieuwsgierigheid , vr. *—,
pl. Curiosités, Zeldzaamheden 9 vr. mrv.
Curie , f. Wiel der rouwslagers , o.
Curmi, m. bij de ouden , Gerstendrank, m.
Curoir, m. Ploegstok (tot schoonmaking
van den ploeg) , ras.
Curricle, m. kleine Engelsche chais, Carri kel , vr.
Curruca, m. naam van verscheidene soorten van vogels.
Curseur, m. in de meetk., aan een lintaal, Looper, m. * _, scheepsw., Kruis
van Benen graadboog , o.

Cursive, adj. f. , enkel in : Lettres cursives , Ecriture -- , Loopend schrift , o.
Cursoripède, adj. van vogelen, Met drie
teenen van voren en geene van ach
-tern.
Curtatio, f. 1 erschil tusschen den we.
van
planeet
ecner
zeelijken afstand
,

de zon en dien, welke berekend wordt
na a r liet vlak vast den z nueweg , o.
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Curtation , f. zie het meer gebruik. Cur.
tatio.
Curtic6ne , m. zie Cone tronqué.
Curtis , m. zekere boom.
Curtopogon, m. geslacht van planten.
Curueau , m,
. naam der Curlis en Ibis.
Curuci, m. zie Perdrix bartavelle.
Curucus, m. zie Crapaud pipa.
Curucucu, m. ziekte voortgebragt door
den beet eener slang.
Curucui, m. zekere ekster.
Curule, adj. Curuliscla ; Chaise , Curu.
lische stoel , ns. ; Magistrats curules
Curulen , m. meere.
Cnrupicaïba, tn. een balsemboom.
Curures , f. p1. Bagger vr., Modder, (uit
grachten , enz.), m.
Cururu , zie Curuclt .
Curvateur, adj. m. , als : Muscle --, au
* -- , m. (du coccix) , zie Coccigien an-

térietr.
Curvatif, ive , adj. Krullend.
Curvature , f. veroud. , Krommug , yr•
Curviligne, adj. Kromlijnig.
Curvinerve , adj. Kromr.ibbig ( van bladeren).
Curvirostre , adj. Met eene krom-puntige neb.
Cuscute, f. geslacht van planten, IJ1on.
ni ksbaard, m.
Cuse•forne , f. zeker Japansch vaartuig.
Cusos, m. zeker dier, zie Phalanger.
Cuspaire , m zie Bonplandie.
Cuspide, f. in de plantk., Scherpe punt , vr.
Cuspidé , ée, adj. Pijlvormig , Puntig.
Cuspidie, f. geslacht_ van planten.
Cussambi, m. een boom.
Cusso, m. zie Banksie.
Cusson, m. zekere houtworm, zie Cosson.
Cussone , f. geslacht van planten.
Cussonné , ée , adj. Pion de wormen (Cussons) doorknaagd.
Cussu-d'Amboine, m. zekere plant.
Custode, m. Plaatsvervanger van den
gardiaan in een Capucijner klooster,
m. * — , Custos , Bewaarder van de
kerkelijke schatten , m. * —, titel van
den voorzitter van de Académie des Arcades te Rome. * —, f. Gordijn aan de
zijde van het groste altaar , vr. * —,
.Dekkleed der hostie/tas , o. * —, hol.
stor&ap , in. * — , Matras in eene
koets, vr.; fig. Donner Ie fouet sous la
—, Binnen's kamers geese/en.
Cusrodial , le , adj. Wat tot eenen custos
behoort.
Custodie, f. Custodie , vr.
Custodis os, rn. fain. Bewaarder (zonder
de vrucht van het bewaarde te genie.
ten) , W.
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Cutambule, adj. , als : Ver -- , Huidworm,
m. ; Douleur —, Vliegende pijn, vr.
Cutané , ée , adj. Tot de huid behoorende ; Veine cutanée , Huidader , vr. ;
Maladie cutanée, .Lluidziekte , vr.
Cuticule , f. Opperhuid , vr. *--, in de
plantk. , Buitenste bekleedsel, o.
Cutter , m. Kotter , m.
Cutubuth, m. naam van zekere ziekte.
Cuurdo , m. verscheidenheid van den ka
-nelbom.
Cave , f. Kuip, Tobbe, vr.; van hier :
— matière , Moutkuip , vr. ; — à laver,
Waschkuip, vr. *—, inzond. bij verw.,
Kuip , I7ervrkui p , Blaauwkuip , vr.
Cuveau , m. Kuipje , o.
Cuve•de-Vénus , f., zie Cardére.
Cuvée, f. Kuip vnl (-wijn), Kuip , vr.
Cuvelage , m. Bekleeding der mijngroeven met planken , vr.
Cuveler, V. a. Mijngroeven met planken
bekleeden.
Cuver, V. n. In de kuip blijven. *-•, v
a. fam. als : — son vin , Zijnen roes
uitslapen.
Cuvette, f Waschvat, Spot/vat, o. * - f
zie Cunette. * — in de glasblaz., zekere ovale bak. * —, Vergaderbak onder
eene dakgoot boven de pijp , m. s—,
bij tuinl. , Bak , waarin het water, eem
nor

bron valt,

m.

Cuvier, m. Waschkuip, T 'aschtobbe, yr.
Cuvière 9 f. geslacht van planten.
Cuviérie, f. geslacht van wormen.
Cyame, m. geslacht van schaaldieren.
1
* _, geslacht van planten.
Cyamée , f. Boonvormige kern van den
arendsteen, vr.
Cyamite , f. zekere steen.
Cyana, f. eene plant.
Cyanée , adj. f. , als : Pierre — , on : * --,
f. Lazuursteen, m. *—, in de scheik. a
4rmenische steen s m.
Cyaaée,, f. geslacht van dieren.
Cyanelle , f. geslacht van planten.
Cyanitbe, f. Blaauwe schorl, m.
Cyanoïde , adj. Nair de blaauwe koren bloem gelijkende.
Cyanometre, m. Cyanometer (d. i. 1t'erk--

tuig, om de graden van de blaauwheid
des hemels aan te wijzen), vr.
Cyanopathie, zie Cyanose.
Cyanopsis , m. geslacht van planten.
Cyanorkis , m. geslacht van planten.
Cyanose , f. zekere ziekte , zie Ictere bleu.
Cyathe , in. bij cie ouden , zekere beker;
geslacht yaa
ook : eene vochtmaat.
planten.
Cyathée , f. geslacht vat; varenkruiden.
Cy. athode , in. geslacht van planten.
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Cyathophore , m. geslacht van planten.
Cyathule, f. geslacht van planten.
Cyhéle, f. Cybele , vr. * —, in de sterrek., Uranus , in. * -- , zie Sténocarpe.
Cybernésies , f. pl. zekere feesten ter eere
dergenen , welke 2'=zeseus op zijnen togt
naar Creta hadden ver zeld.
Cybistique, f. in de oude gesch., Kunst,
om gevaarlijke sprongen te doen, vr.
Cycas , m. geslacht van planten.
Cycéon , m. zekere voedzame drank der
ouden.
Cychrame , m. zeker insect.
Cychre, m. geslacht van plansten.
Cycinnis , f. bij de oude Grieken , zekere

—, Zoo wit als hagel; fig. Chant du --,
Zwanenzang , m. ; fig. Zwaan (d. i.
groot dichter), vr.; Le -- mantoean out
de Mantoue , De Mantuaansche zwaan
(d. i. I7irgilius), vr. *—, een sterren/mee/el, Zwaan, vr.
Cylas, m, geslacht van insecten.
Cylidre , m. geslacht van insecten.
Cylindracé , ée , adj. in de plantk. , Cilindervormig.
Cylindre , m. Rol, vr., Cilinder, m. *— s
bij landbouw., ene. , Rol , vr. ; Passer
Ie — sur une allée, Eene laan rollen.
* -- , zekere A lasso vnn schelpdieren (Coquillage) , Rol , vr.

dans.

Cyclade, f. zeker vrouwenkleed bij de
ouden , (de mannen bedienden er zich
van ter vermomming). * --, stof, waarvan het gemaakt werd. * --, geslacht
van schelpen.
Cyclame, Cyclamen, m. geslacht van planten, Varkensbrood, o.
Cyclaminos , in. zie Cyclame.
Cycle , m. Kring , sn. ; — solaire , Zonnekring , Zonnecirkel , m. ; — lunaire,
Maankring, m.; — des indications, Cirkel der indictiën, m.; — pascal, Paasch-

kring, ns.

Cy clide, m. geslacht van wormen.
Cyclique, adj. van oude dichters, Cyclisch.
Cyclobranches , m. pl orde van wormen.
Cycloldal, adj. m., als: Espace —, Ruim te besloten in de cycloïde en derzelver
basis, vr.
Cycloïde , f. zekere kromme lijn , Radlijn, Cycloide , vr.
Cyclolithe, m. geslacht van Polypier.
Cyclomnétrie, f. Cirkelmeting , vr.
Cyclope , m, geslacht van schelpen. * --^,
geslacht van schaaldieren.
Cyclopée , f. zekere pantomime dans der
ouden.
Cyclopéen , nne , adj. Op de Cyclopen betrekking hebbende ; Architecture cyclopéenne, zekere bouworde, waarvan de
uitvinding aan de Cyclopen werd toege.
schreven.
Cyclopes , M. pl. in de fabell., Cyclopen ,
-

m. meerv.

Cyclophore, m. geslacht van varenkruiden.
Cycloptère, m. geslacht van visschen.
* — , geslacht van planten.
Cyci,ostomes, m. pl. familie van visschen.
*_, geslacht van schelpen.
Cyclotome , m. zeker oogmeesters werk.
ruig, om de cataract te ligmen.
Cyclno, m. geslacht van insecten.
Cydonite, f zekere steen.
Cygne , m. Zwaan, vr. Blanc comme un
;

Cylindrie , f. zekere boom.
Cylindriformes, m. pl. familie van insecten.
Cylindrique, adj. Rolvormig; Compas —, 9
Cilinderkonspas, o. ; Miroir — , Cilin-

derspiegel, m.
Cylindrite , f. Versteende rolschelp , vr.
Cylindroïde, in. zeker ligchaam, Cilindro'ide , vr. * —, adj. , als: Protubérances cylindroïdes, zekere deelen der hersenen , gemeenlijk Comes d'amnron ge*

noem d.

Cylindroïdes , zie Cylindriformes.

Cylindrosomes, m. pl. familie van visschen.
Cyliste, in. een boompje.
Cyliénie , f. geslacht van insecten.
Cyllestis , m. soort van brood bij de oude
Egyptenaren.
Cyllodium , m. geslacht van insecten.
Cyllose , f. ongebr. , Verminking , Hompeling , vr.
Cymaise , f.. Kroonlijst , vr.; — dorique,
Hol keel , vr.
Cymbaire , f. Bene plant.
Cymbalaire , f. soort van het geslacht
Mnflier.
Cyrnbale, f. bij de ouden, Cimbaal, Cim•
bel , vr. * — , thans , zeker speeltuig ,
bestaande uit Benen triangel met vijf
ringen, * , in een orgel, Cimbaalre.
gister, o.
Cymbe , m. geslacht van schelpen.
Cyrrbidion , m. geslacht van planten.
Cymbiforme , adj. in de plantk., Schuit.
s'ormig.
Cymbrachnée, f. geslacht van planten.
Cymbulie , f. geslacht van Mollusques.
Cynic , f. in de plantk. , Kruin , vr.
Cymeux, zie Cimeux.
Cyminde, m. geslacht van insecten.
Cyminon , zie Cuminon.
Cyminosme , f. geslacht van planten.
Cymodice, m, geslacht van schaaldieren.
Cymodocée , f. geslacht van Folypiers•
* —, geslacht van planten.
—

Cymophane , f. zekere steen.

Cymothoès, m. Zeepissebed, vr.
Cynaéde, M. geslacht van visschor.
Cyi amoge, m, een vogel.
Cyna:^che, Cynancie , f. ongebr., zekere
ziekte.
Cynanque , f, geslacht van planten.
Cy nan thémis , m. zie iVlarouette.
Cynanthropie, f. Razernij of Zwaarmoe
digheid, waarin men zich verbeeldt
een hond te zijn , vr.
Cynarocéphales, f. pl. familie van planten.
Cynégétique , adj. yan dichtstukken, De
jagt bezingend.
Cynips , zie Cinips.
Cynique, adj. Cynisch , Hondsch - Philosophie --, Hondsche wijsbegeerte , vr. ; fig.
Vuil, Onbeschaamd ,Laag, Gemeen. 'k-,
in de genéesk. , als : Spasme — , Convulsion —, zekere kramp, waarbij de mond
vertrokken wordt als die van eenen
hond. * — , ni. Jdondsch wijsgeer , Cyn: ker, m.
Cynisine,m. Hondsche Zvi jsbeg eerte, vr., Cy.
nismu s , o. ; fig. Onbeschaamd gedrag, o.
Cy nice , f. Steen , welke eenen hond voor.

stelt , m.
Cynocéphale,m. Aap met eenen hendskop, ns.
Cynocrambe, - bij de ouden , zekere plant.
Cynode , m, . I7ingerlioedskruid , o.
Cynodon, m. Tandlvisch, m.
Cynoglosse , f. geslacht van p lanter ,Honds.
tong , vr.

Cynoglossoides , zie Borraginoïdes.
Cynoglosson, m, bij de ouden, Hondstong, vr.
Cynotrètre, in. geslacht van planten.
Cynomoir , m. eene plant.
Cynontode, f geslacht van planten.
Cynophallophorus,m. Bene soort van CAprier.
Cynops , m. bij de os den , zekere plant.
Cynorexie, f. Bondshonger, ns.
Cynorhaeste, m. naam van zekere dieren.
Cynorhodon, m. Conserf yan eglantierrozen, vr.
Cynorkis , zie Orchis.
Cynorvm,chium , ray. geslacht van planten.
Cynosbatos , m. bij de ouden , zekere heester.
Cynosiens, m. pl. familie van dieren.
Cynosorchis, nl. naam van verscheidene

Orchis.

Cynosure, f. in de oude sterrek., Kleine
beer , vs. * -- , naam van verscheidene
planten; inzond. zie Cretelle.
Cvpéroïdes, f. pl. familie van planten.
* --, zie ook Laiches.
Cyphel ie , f. in de plantk. , zekere ronde
holligheid.
Cyphi, ni. zeker reukwerk.
Cyphie , f, geslacht van planten.
Cyphonnisme , m. zekere straf' hij de ou-

den S hierbij bestreek men liet ligchaam
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van den lijder met honig en stelde het
in de brandende zon aan °de steking
der vliegen , enz. bloot.
Cyprès, m. Cipres, m.
Cyprès.de-mer, m. naam jan twee zeege s
wassen.
Cyprière, f. Cipressenbosch, o.
Cyprin, m. geslacht van visschen.
Cyprine, zie Cypris in de i. beteele.
Cyprinier, m. zeker dier. 4
Cypritiodon , m. zekere visch.
Cyprinoïde, m. zekere visch.
Cypripède , m. zekere plant.
Cypris, f. bijnaam van Venus , Cypris y

vr. * -• , geslacht van schaaldieren.
Cyproyer,, zie Cyroyer.
Cypsèle , an. geslacht van planten.
Cyrbasie , f. zeker kegelvormig hoofdsieraad der oude Egyptenaren.
Cyrbes, f. pl. wetten van Solon , betreffeade de godsdienst.

Cyrénaïque , adj. , als : Secte , Cyreni•
sche sekte , vr.
Cyrille, £ geslacht van planten.
Cy.rographe, m. Teekening, enz. op deze
kant van een geschrift, hetwelk doorgesneden wordt, vr.
Cyropédie, f. Cyropedia (d. I. geschie•
denis van de jeugd van Cyrus, door
Xenophon) , $r.
Cyroyer, m. zekere boom.
Cyrta, m. een boompje.
Cyrtandre, m. geslacht van planten.
Cyrtante, m. geslacht van planten.
Cyrce, n-. geslacht van insecten. *--^
zeker boompje.
Cyrtochile , m. geslacht van planten.
Cyrtostyle, ni. zekere boom.
Cyssotis 2 m. Ontsteking aan den aars, vr.
Cystalgie, f. Pijn in de blaas , yr.
Cystanthe, m. een boompje.
Cy stèolithe, f. zekere zeesteen.
Cysthépatique, adj. Galleidend.
Cystibranches , m. p1. eene afdeeling van

schaaldieren.
Cysticapnos ,

m. geslacht van planten.

Cysticerque, m. naam van zekere inge-

wandsdieren.
Cystidicole , no. geslacht van i ngewands•

wormen,

Cystiphlogie, f. ontsteking der blaas, vr.
Cystique, adj, Tot de galblaas behoorende.
Cystirrhagie, f. Ziekte, in welke , ten gevolge van het breken van Benig vat,
het bloed uit de blaas gaat, vr.
Cystirrhèe,f.Bloedvloeijing uit de blaas,vr.
Cystit.e , f. Ontsteking van het vlies om
de blaas, vr.
Cystitie , zie Systite.
Cystobubonocèle,m.Liesbreuk derblaas,vr.

22
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Cystocèle , tn. IPaterbrenk, vr.; van her:
-- bilièrd ! Galblaasbreuk, vr.
Cystodynie , f. Pijn in de blaas , vr.
Cystolithique, adj. van pijn , Veroorzaakt
door eenen steen in de blaas.
Cystomérocèle , in. Dij.waterbreuk, vr.
`Cystophhlégique, zie Cystoplégique.
Cystophlegmatique, adj. van pijn, I7eroor.
raakt door slijmn in do blaas.
Cystoplégique , adj. jleroorzaakt door eene
vorlanzrs:ing der blaas.
1

-Cystoptose, f. herslapping van de inwendige wanden der blaas, vr.
Cystospastdque , adj. T'eroorzaakt door een e kramp in de sluitspier der blaas.
Cystotome , zie Lithotorne.
Cystotomie, f. Insnijding in de blaas °ter
afleiding der pis, v r.

,

DAGU
bijnaam van Venus, Van
Cythera.
Cythériades,, pl. Gratiën , Bevalligheden , vr. meere.
Cycise, m. bij de ouden, zie Luzerne en arbre.
-* _, naam van verscheidene planten.
Cytbérée, adj.

Cyziagan,m.Droogkas (der zeepzieders),vr.
Cyzicène , f. bij de oude Grieken, Groote
en schoone eetzaal, vr.
Czar , m. voorheen , titel van den Russischen monarch , Czaar, m.
Czaríne, f. titel, welken men voorheen
aan de vrouw van den Russischen zelf
of aan de Russische zelf-hersc,
gaf, Czarin , vr.
-hersc

Czarowitz , m. Zoon van den czaar, Czarowi tz , m.
Czigitai, m. zeker dier van het paarden

-geslacht.

`D, m. de vierde letter der letterlijst,
D, vr. f --, in de toonk., Re, D, vr.
Da, interj farn, als: Oui•da ! , Ja zeker l;
Nenni — ! , Neen zeker niet!
Daalder, m. Daalder, m.
Daboécie, f. geslacht van planten.

Dactyliomancie, f. IVaarzeggersj doer mid.

}aboie , f. eetje adder.
D'abord , zie Abord.
Daboue , zie Daboie.

Dactylique , adi. Uit dactylen bestaande.
Dactylis , m. geslacht van planten.
Dactylocténion, m. geslacht. van planten.
Dactylologie , f. 1/ingerspraak , vr.
Dactylon, ni zekere plant der ouden, mis
zie ook Di--schienHavot,m.*—
gitaire.
Dactylononiie, f. Rekenen op de vingers , o.
Dactylopore, m. geslacht van Polypier.
Dactyloptère , m. geslacht van visschen.
Dacus, m. geslacht van insecten.
Dada , m. in de kindertaal, Paardje, o., Hotto , no. ; Aller a — , Paardje rijden.
Dadais, m. fam. Bloed,G;Orinoozele hals, m.
Dadouque, Daduque, m. naam van zekere
priesters te Jthene.
Daedalée, f. geslacht van planten.
Daedalion, m. naam van twee Egyptische

Dabouis , m. zeker katoen.
Dabari, m. zekere vrucht.

§ Da.capo , adv. Dacapo, Van voren aan.
Dachné, m. geslacht van insecten.
Daenis, m. zekere vogel.
jDacrynome, m. Zamenvloeijing der,,traan-

punten, vr.
Dacryopie , f. Scherpe stof, welke de oo-

gen doet tranen , vr.
Dactyle, m. zekere voetmaat, Dactylus
C — vv), m. *--, bij de Grieken,

lengtemaat, Tai ngerbreedte , vr. * —,
zekere oude dans. * --, geslacht van
planten, Rondstand, m. * --, zekere
schelp. * —^, Priester van Cybele , vr.
Dactylés, m. pl. familie van visschen.
Dactylioglyphe , m. bij de ouden , Ring.

snijder, m.
Daetyliographie, f. Beschrijving der riot.
gen (en der gesnedene steenes), vr.
Dactyliologie , f. Kennis der ringen - (en

der gesnedene steenen), vr,
Dactyliomance , f. TP'aarzeggersj uit het

men der vingers., vr.

del van een' ring, vr.
Dactylion, m. bij de ouden, zekere plant.

* -- , Vereeniging der vingers , vr.
Dactyliothèque , f. Verzameling van rin.

gen en gesnedene steenen, vr.

vogels.
Daézagie, f. eene Perzische zilvermunt.
Dague, f. soort van dolk , Dagge , vr.
* -- , sclieepsw. , Dagge, vr. ; -- de pré
Dagge , vr. , Eindje (touw) , o.-vt,
* _, bij boekbind., zekere krabber.
Daguer, V. n. bij jag., van eenen vogel ,
Sterk vliegen. * --, V. a, van herten ,

Dekken, Bespringen.
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Dagues , f. pl. Eerste hoornen van een

hert , m. meerv.
Daguet, m. Jong hert , o.
Dahi , m. soort van CAprier.
Dahlie, f. geslacht van planten, Dahliavr.
Daie, f. een vogel.
Daigner, V. n. (met eene ontkenning), Zich
verwaardigen ; 11 n'a pas daigné me regarder , Hij verwaardigde zich niet, mij
aan te zien , Hij verwaardigde mij met
geenen blik. * --, Goedvinden, De goedh eid hebben ; Je me souvets a tout ce
que vous daignerez m'ordonner, Ik onderwerp mij aan alles , wat gij zult
goed vinden , mij te bevelen. *-, Wel
ivillen , De goedheid hebben, Zoo goed
zijn, Zich vervaardigen.
Dail , m. naam van zekere dieren (b. y.
mosselen , ene)
D'ailleurs , zie Ailleurs.
Dailion , zie Dalot.
D.,illots, zie Andaillots.
Daim, m. Rireebok, m.
Paine , f. Rhee , vr. * -, zekere visch.
Dain^iers , m. pl. Teelballen van een hert,
OM. meere.
Dairi , Dairo , m. opperpriester in Japan.
Dais, m. Teoonhernel , hemel, Draagbare hemel, m.
Daïs, m. geslacht van planten.
Dalat, m. in de nat. bi t. , soort van Toupie.
Dalbergiria , m. geslacht van planten.
Dalberge , in. geslacht van planten.
Dale, f. zie Daalder.
Daleau, m. Tapgat aan eene indigokuip, o.
Dalécliampe , f. geslacht van planten.
Daléa, Da'ée, f. geslacht van planten.

Dalème, f. soort van rookverdrijver.
Dalle , f. Vloersteen , Platte steen , m.
* -, Alarmeren plaat, vr. * --, zie
Darne. * -, zekere pijp ; van hier :
de pompe , Daal eener pomp, vr.
Krui d bakj e op eenen brander, o.
zie Dalot.
Dalmatique, f. zekere kleeding bij de oude Ronneinen. * -, Misgewaad (der
diahens, o.
Dalon, m. bij papierwak., Goot, waardoor

hetwater uit de kuip loopt , vr.
Dalos, m. Spiegat, m.
Dam , m. als : La peine du -, Straf der

verdoemenis , vr.

Dania , m. zeker dier bij de ouden.
Damalide, m. geslacht van insecten.
Damao , in. geslacht van zoogdieren. .
Damat.tilope, zie Natiguer.
Damar, zie Damwar.
Damas, m. Damast, 0., zie ook Cafard.

* _, .Dannascener (degen) , ns. * --,
.Damastprui m , vr.
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Damasone, Damasonhum, m. geslacht vaoe
planten, zie Flhte•de- berger.
Damasonie , f. geslacht van planten.
Da^nasquette, f. zekere stof, met gouden,

zilveren

of

zij^.en bloemen doorwerkt.

Darnasquin, m. gewigt van boo drachma's
in de Levant, zie Rotte.
Damasquiner, v. a. et n. Damasceren.
Damasquinerie , f. Damasceren., o.
Damasquineur , m. Damasct erder , m.
Damasquinure , f. Gedamasceerd werk, o.
Damasse , m. Linnen damast, o.
amasser,, v, a,. .ils damast maken; van
hier : Liege damassé, Damasten linnen , o. ; serviette damassée, Damasten

servet, vr.

Damass:eur, . ni. Lt neen- damastwever , m.
DamAssin, gym. Ligt damast, o.
Damassure , f. Damastwerk , o.
Dame , f. Vrpuw , 4anzienlijke vrouw,
Mevrouw , Dame, vr. *-, in het kaartsp.,.
Vrouw, Koningin, vr. ; - de carreau,
Ruitenvrouw , vr.; - de trèrle, Klaverenvro v, vr.; - de coeur, Liartenvrouw,, vr.; -• de pique , Schoppen vrouw , vr. * --, on : Demoiselle, Stam
straatmakers) , fn. *-, Dam,-per(d
m. of gade , vr. in eene gracht. * -Reep , m,. of Strook aarde met gras , vr.
* ---, in groote smederijen , zekere rand.
* --, in het datnsp. , tiktak, Schijf,
vr. ; Etre It - , Dam hebben ; van hiert
Jeu de dames, Damspel, Dammen , o.;
jouer aux dames, Dammen. *-, in het
schaaksp. , Koningin , vr. * -- , in het
balsp., als : Avoir ses `dames, Den e.erW
sten slag doen. *--, in het ringsteken,
als : Course pour les dames, Eerste rid ^r
m. * - , in liet kegelsp. , K -onIng , m.
Damé , ée , adj.., als : Dame lamé e , (in
het dammen) , Dam , m.
Dame-jeanne, f. scheepsw. , Groots getuin-

de fiesch, vr. *--, Groots Pesch, vr.
Darner , V. a. als: - une dame, Eene
schijf kroonen, dam maken ; fig. - le
pion It q. q. , Iemand het gras voor de

voeten at-egmaai jen , Hem te knap zijn.
Daineret, m. Saletjonker , m.
Damier, in. Dambord, o. *-, zie Pétrel. * -- , zekere vlinder. * -, zie
Fritillaire méléagre.
Dammar , m. Op de hWolukken , Llarsboom, m,
Dammata, m. ook : - blanc , zekere hars -

boom.

Dammar.sélan , m. zekere boom.
Dammer, ni. Damrsara -hars , vr.
Damnable , adj. Verdoemelijk , Doemwaar•
di g .' *-, 4fschuwelijk.
Damnablement, adv. w. geler. , Doemwaar•
di g . * a ,llfschuwelijk.
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Damnation , f. I'erdoemeni: , Eeuwîge
straf, vr.
Damné, ée, adj. I7erdoemd; fig. Souffrir
comine une ame damnée, Vreeselijk veel
te lijden hebben; fig. farn. L'ame darnnée d'uiiautre,Deslaafschc dienaar van
een' ander'. *, rn. J7erdoeiade, m.
Damner, V. a. Verdoemen. *_, In het

van vretigd ; No pas savoir our quel pied
— , Geen' raad moer weten. — , V. a.
bij bakkers, als: — la pâte, Het beschuitdeeg na het kneden nog op eeno
tafl bewerken , tot dat het vast wordt.
Danseur, ru. Danser, in.; — de corde,
Koordeudanser, m.
Danseuse, f. Danseres , yr.;
de corde,

eenwige verderfstor:en , Eeuwig ongelukkig maken ; fig. farn. Cela me fait
—, Datis om razend to worden. *
(se) , V. pr. Zich eeuwig ongelukkig
maken.
Parnoiseau , in. weleer, Jong edelman, eer
hij ridder was. on. —, thans, Saletjon
ker, in.
Dawoiselle , f. weleer bij regtsgel. , Frou-

le, yr.
Dampierre , f. geslacht van planten.
Daiaaa, f. geslacht van planter,.
Danaé , f. geslacht van planten.
Danaée , f. geslacht van planten.
Danaide , f. geslacht van planten. * _,
geslacht van insecten. in de fabell. , Danaide , vr.
Danbik, in. een vogel.
Dandelion, m. bij LaNNEUS, zekere plant.
Dandin, fl1. weleer , Beuzelaar, na.
fain. IVeetnier, Sukkel , in.
Daiidinement, in. Slingeren, o.
Dandiner ,, V. U. Beuzelen , Zich met beu.
zelingen ophouden. *_, in het gaan,
Slingeren. * — (se) , v. pr. Slingeren;
tVlarcher en se dandinanc, Eenen slinge.
rendeis ganZ hebben.
Dane, f. Tent aan den voet van den groo.

ten mast der visscherspinken to Tarnou;h , vr.
Danek , m. eene kleine Perzische munt.
Danger, m. Gevaar, o.
p1. J)angers,
Klippen , vr. mcery.
Dangereusernent, adv. Gevaarlijk.
Dangereux , use, adj. Gevaarlijk.
Danime , f. eene Perzische kopermuut.
1)anoi's , in. Deense/ze houd, m.
Dans , prép. In„ Binnen , Biosnen in.
*_, In.
Pause, f. Dans , m.; Maître de—, Dans.
meester, m. ; fig. Avoir l'air a la -,
Geschiktheid voor de zaak schijnen te
hebben; Entrer en —, 4an den dans
(gang) gaan ; Metier la —, Eane zaak
besturen spr. W. Aprèo la pause la vient, J%Ta 1205 eten denkt men aan hot
ver;aaak. -, als: - de corde, Dans
op dc koord, rn; - de chevaux, Paar*
dendane , m.; - de Ssiut Weith on de
Saint-Gui , St.Vitessdans ,
Darter, v. a. et P. Dansen; fig. fani Mon
Coen r clause de join , 1lifn hart danst

Koordendanseres , vr. •
Dantale , zie Dentale.
Dante , zie Tapir.
Danthonia , f. geslacht van planten.
Dantia, zie Isnardie.
Danzö, us. zeker glasbiazers werktuig.
Dapêche, f. soort van aardhars.
Daphné , rn. geslacht van planten.
Daphnéphages , rn. pl. Waarzeggers , die

laurierbiaden aten, in. meorv.

Daphnéphore, in. Knaap bij de Daphnè..
phones ,
Daphnéphories, f. Pl. Feesten ter eere vats
4 o ll o , hij welke men lauwertakken
droeg , 0. meerv.
Daphnéphorique, adJ. als: Hyrnnu —, Lof
zang ter eere van 4pollo bij de Dapla.
néphories , is;.
Daphnés, in. p1. geslacht van schaal.

dieren.

Daphnie , f. geslacht van schaaldieren,
Waterluis , JPatervloo , vr.
Dapbnite , f. steen , welke de figuur van

een laurierbiad vertoont.
Daphnoïdes, f. p1. familie van planten.
Daphoornancie, f, Waarzeggerij door mid.
del van den laurier , vr.
Daplinot des Antilles, rn Bastaardolijf.

boom, rn.
Dapifer , in. in de oudere geschied., Spijt.

meester aan het Izof, m.
Dapìfsrat , rn. Ambt van Dapifer , Spijs..
moeseerscisap , 0.
D'après, zit Après.
Daraisee, f. p1. Ddikers aan oefen vijver,
M. metro.
Darcine , zie Darou.
Dard, us. Il7erpschicht, Weeppiji, on.;
van lifer: — a feu , (op schepen ,) 1/ncr, bij bloem. , zie Pistil.
pij1 , m.
*_, in de bou wk. , Pijl, in.
in
-,
de nat. hiot. , zie Cyprin vandois.

eens adder.
Darder, V. a. Werpen; van hier: Le soleil darde ses rayons, De zon schiet hare stralen. - , Met eenen werppijl
îsnden. *._, V. U. bij tuini., Ter zij.

de uitschieten.

Darde'sr, in. w. gehr. , Pijlverper , on.
Dardelle, f. Stoet van eenen tongelier , in.
Dardilier, V. U, van sommige bloemen,

Dc steng schieten.

BMW
irdiljeij , in. Werhaak (van ecncn an.
el), m
rée, f, geslacht van planten.
Lriabanis m wit katoen van Surat.
ridas , m. eene Indische stof.
•rins, m, p1. zelete linnns (in Chum.
Cr

,

&

agne).

L'ariole, f. Boterkoekje, Roomtaartje, t.
Dariolette, F. Vortrouweling (etner hel.
din), vr.
Darique , f. in de oude gesch. , cent Per.
zische munt, Daricus , in.
Darivette, f. Staak voor een houtviot, m.
iJarmas colleté M. Soort van Agaric.
Darnagasse, zie Pic-grièche grise.
Darnatnas , in. beste soort van boomwol.
Darl)aveou , zie Argalou.
Dome , F. Moot , vr. (van eenige vissclsen).
Darnel, m. zie Ivraie anriucile.
,

flaroga, zie Daruga,

Daron , m. veroud. , Geslepen oude vent,

*__, Pop., Baas (van het huis of
in cent fabrijk), in.
Darse f. in eene haven Dok , t,
Darsis on. I ij geneesh. , Losnoaleing, vr.
Darts, rn. geslacht van plauten.
Dartos, in. bij geneesk., fluid van den
toe/bal, vr.
Dartre , f. Dauwworm , t.
Dartreux, use, adj. Dauwwormachtig.
Dartriçr, in. een boom. * _ , eene plant,
we

,

„

,

zie Sporalea.
Daruga , f. in Perzii , C'rimineel reg.

ter, in.

Dascille M. geslacht van insecten.
Dasimètre , in. Luchtineter , on.
Dasipode , zie Dasypode.
Dasseri, in. bij de Indianen, Priester, in.
Dasu , in. een boom.
Dasybacn. uh. geslacht van vissc/ze'n.
Dasycere, m, geslacht van insecten.
Dasyme, Dasyima, in. Uitslag aan de oog.
leden , in,
Dasypode , f, geslacht van insecten.
,

Dasypogon,rn. geslacht vaninsecten. -,
zekere heester.
Dasyprocta , in. zie Agouti.

Dasyte , m. geslacht van insecten,

Dasyure , in. geslacht van zoogdieren.
Dataire , rn Voorzitter der Datere , in.
Date, f. Dag:eekessing, yr. 2 Datum, in .;
'an hier t Un événement d'ancienne —,

Bene gebeurtenis van oude dagteeke.
ning, Ecue laag vcrloopene geboorte.
ohs ; Une amitié d127 nouvelle — , Eeoc
nog jonge vriendschap ; Retenir one —
cilez on notair . Eenen tijd bepalen,
wanneer taco cent sekte wil gepasseerd
hebben ; Prendre —, Retenic — , Eenen
tijd bepalen , Zicle voorbehouden.
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in de tijdrek., Juiste tijdstip cener ge.
beurtenis , t.
Dater, v. a. Dagteekenen, Dateren.
Daterie, f. Pauselijke kanselarij , Data
ria , vr.
Datif, in. in de spraakk. , Derde naamval,
Dativus, no. ive, adj. Dsor de

overheid bepaald of aangesteld; (In tta
teur —, Eon door do overheid benoem.
de voogd, in .
Dation , f. Gift , (waartoe men verpligt
is ,) vr. - , Aanstelling of 'Benoeming van cenen voogd, enz. door de
overheid„ vr.
Datisine , in. ongebr. , Langdradige voor.
drago, vr.
Datte, f. Dadel, no.
Datte.de.mer, m. eene schelp, Zeedadel,m.
Dattier, m. Dadelbotm, Palmboom, on.
*_, zeker vogeltje, Dadeleter, no,
Dature, f. eene plant, Datura, vr.
Daube , f. Stoving , Smoring (van v/easels

met fijne kruiden en met specerijen),
vr. ; Mettre un poulet d'Inde a la -,
Eenen kalkoen stoven of smoren.
Gesmoord vleesch , o.
Dauber , V.. a. fain. bijna veroud. , Beep.:.
ten; ook: Kwaad spreken.
Daubeur, in. fain. bijna veroud., Spotter;
ook: Lasteraar, in.
Daucolde , f. p1. naam vats zekere Ousbel'
lifères.
Daucus , in, zit Ombellifére.
Daugrebot, zie Dogre.
DaLSI , m, Tnrlesche trom , vr.
Daullonte, in. een boo mpje.
Dauniur, in. soort van slang.

Dauphin .$ in. geslacht van zeedieren, Dol.
de sterrek. , Do/fiji:,
fiJo , in. * — 2 invuurwerk.
Dolfijn ,no.
zeker
zekere schelp, Dolfijn, on. *.,
eertijds , Kroonprins van Frankrijk,
Dauphin , (bij WEILAND , Dolfijn„) in.
Dauphine , f. eertijds-) Kroonprinses van
Frankrijk , Dauphine , vr. , soprt
van salade. *zekere pruim.
Dauphinelle, f. geslacht van planten.
Dauphinu1es in. pl geslacht van Mollusques.
Daurade , zie Dorade.
D'autant, zie Autant.
Davallie , f. geslacht van varesikruiden.
Davantage , adv. Fleer.
Davóridion , in. Spijkolie , vr.
Davidiques , in. pl. zekere kotters ,. die
het huwelijk verwierpeos, de Opstanding
loochenden„ enz.
Davier, m. bij tandmeest., Pellikaais , in,
, - , bij boekdrnkk. , zeker werktuig.
*_, bij kuip., Hoe/stang, vr. —, scheepw.,
Doove ja? , ons do ankers te ligten,
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vr. * -o, Rad aan eens kettingpomp, Dé, m. Dobbelsteen,, Teerling, m•; Jou er aux dés, Dobbelen; Flatter Ie -, De
o. *.. s Rol in den beugel der lijzeulsspier, vr.
steenen zacht voortschuiven ; Roetpre
le-, De steenen tegenhouden, wanneer
Daviésie , f. geslacht an planten.
zij uit den dobbelhoren koree ; .Piper
Davilla, m. een boom in Brazilili.
des dés , Dobbelsteenen verv^-k schen ;
Davis, m. in de sterrek. , als : Quart de 1
van hier : Dis pipés on chargés , Pal--, Hoogtemeter van Davis, m.
Dawsonie, f. zeker mos.
ache dobbelsteenen; (NB. Men zegt
ook wel Dé à jouer, ter onderscheiding
De, prép. ter aanwijzing van een bezit,
van: * --, ook: Dé à coudre genaamd,
of van een deel , (met le en les vereeP'ingerhoed , m.); fig. Tenir le - dans
nigd tot : da en des), vervangende den
une compagnie , Het woord alleen voetweeden naamval ofgenitivus, Van; La
ren ; fam> Le -- en est jeté , De teer
felle -- la mere, De dochter der moeder
i ng is geworpen; Coup de -, Toeval,-l
of van de moeder; Le fils du père , De
o. *--, in de bouwk. , Vierkant midzoon des vaders of van den vader;
delstuk van den voet eener zuil, enz.,
Les chapeaux des amis , De hoeden der
vrienden, of van de vrienden ; Une brano. *-, vingerhoed, m. (zie boven).
Déalbation , f in de scheik. , Verandering
che d'arbre, Een hoonitak , m.; Une
der zwarte kleur in de witte door het
feuille de rose, Een rozenblad , o.; van
hier: De 1', Dus De la, Des, bij ee•
vuur , vr. * - , Witmaking der taneigen Deelend lidwoord genoemd , dat
den , enz., yr.
Débacher , v. a. Het zeil (zie Bache) afin het Fransch .vordt aangemerkt als
nemen.
elliprisch, zoo dat zijde uitdrukking:
Débáclage , m. Opruiming van havens,
Ferdre de l'esprit verklaren door : Een
enz. s vr.
gedeelte van het verstand verliezen;
Débiele , f. Opruiming van Wavens , enz.,.
Avoir du pain, Een gedeelte van het
v r, * - , Losraken van het ijs, Krui.
brood hebben; wij zeggen, (zonder
jen , o. * -, Overschot van een hout-.
du, de la , de 1' en des over te zet
vlot, nadat het voornaamste hout is
Verstand verliezen, Brood heb--ten,)
weggehaald , o.; fig. farm. Belle - ! (wordt
bee; verder vertaalt wen het niet in:
gezegd, wanneer men blijde is , een
Une bouteille de vin , La vide de Paris,
lastig bezoek kwijt te zijn, Ik gaf
La rivière de Seine , etc. , Eene flesch
wijn, De stad Parijs, De rivier de
hem het H. kruis achterna ! ; fig. fare.
Graskeer, m., verandering, OmlventeSeine. *-, ter aanwijzing van het
punt, waarvan menh begint of uitgaat,
li ng, vr.
Van , Uit ; Le vent viert du nord , De Débacler, V. a. havens, enz., Opruimen,
wind komt uit liet noorden; D'un bout
Ontlasten , Open of Vrij maken. * -,
à l'autre, Van het eene einde tot het
V. n. van eens toegevrorene rivier s
andere. *.-, ter aanwijzing eener
Losgaan, Beginnen te kruijen.
oorzaak , Iwan, Lit, Wegens , Door; Déhacieur, in. Opruimer in eenei, haven,
IViourir de chagrin, Pan verdriet sterenz. , Havenmeester , m.
Débagouler, v. n. fig. fans. 41/es zeggen,
ven. * —, een middel aanduidende,
Met , Door, Op ; Trai c -- plume , Trek
wat voor den mond koest.
met de pen, Pennetrek, m.; Saber -- Débagouleur, m. fans. Babbelaar, Rabla main , Met de hand groeten ; Parler
belaar, m.
d'un ton bas , Op eenen lagen toon spreDéballage, m. Ontpakking, vr.
ken. * - , Betreffende , Aangaande,
Déballer , v. a. Ontpakken, Uitpakken.
Over, Iwan; Parler dune chose, Over j Débandade, f. enkel in: fans. A la --, In
of Pan iets spreken. *--, Tot, Voor;
walhorde , Zonder orde ; S'en aller a la
L'amour -- Dieu, De liefde Gods, voor
-, Zonder orde voortloopen ; lVlettre on
Laisser tout à la - , 411es in het honGod , vr. * - , Door , Van ; Les vies
de Plutarque, De levens van Plutardecd laten loopen.
chus. * -, tusschen twee 'werkwoor- Débandement, m. Verward uiteengaan van
den , Te , Om te ; Commencer de bolre ,
troepen , o. ; 11 v out un - géuéral, AlBeginnen te drinken.
les liep ongeregeld uiteen.
Dé , woord van zamenstelling , eene beDébander, V. a. 1-Jet verband van ... afreeving, essz, aanduidende, als: Dénemen, Losmaken '°-, Losmaken ,
barrasser, etc., Uit de verlegenheid hel
Loslaten , Ontspannen. °- (se), v. pr.
Zie de zamens estelde woor--pen,z.
Losgaan ; Le pistolet se debanda , Het
den.
pistool ging los; fig. Se-l'esprit, Zich
.

-
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ontspannen , Den boog ontspannen. * ~,
van krijgslieden, Verward uiteen gaan,

op de viugt gaan. *-, van het weer,
Ontlaten, Zachter worden.
Débanquer, v. a. De bank doen springen;
Etre débanqué, De bank verliezen.
Débaptiser, V. a. fam„ , als : 11 se ferait
plut8t - que de faire cela , Hip zou eer
het christendom verloochenen , dan zoo
iets doen. * (se), v. pr. fam. Lenen
anderen naam aannemen.
Débarbariser, V. a. w. gebr., .Beschaven.
*- (se), V. pr. De barbaarschheid verlaten , Beschaafd worden.
;Débarbouiller, v. a. Het aangezigt van
. wasschen. * ~ (se) , v. pr. liet aan.
t wasschen.
D ébarbouilleur , m. fam. .4fwasscher , m.
Débarcadour, m. Losplaats (voor schepen) , vr.
Débardage, m. Ontlading van brandhout
(uit schepen) , vr. ; ook : Dragen- van
hout van de vlotten , o. * --, Tamervoeren (b. v. slepen) van hout uit de
Iosschen, waar het gehakt is tot de
plaats, ~vaar het opgeladen kan 'worden , o.
Débarder, V. a. (Haut) uitlaten, of van
de vlotten halen. * , Vervoeren uit
het bosch, waar het hout gehakt is.
Débardeur , m. Houtsjouwer , m.
-

^;zig

-

PPébarqué, ée , adj. als : Un homme nouvehement _, on : * - , m. , als : Un
nouveau -, Een ni euwel i erg , Iemand,

die eerst onlangs in de stad is gekomen , m.
Débarquement, in. Onischeping , v.
Débarquer , V. a. Ontschepen. * -- , V. n.

Aan land gaan, Landen.
Débarras, m. Bevrijding van moeijelijkheden of verlegenheid , Opruiming, ("er
vr.
-ligtn,
Débarrassement, m. w. gebr. , Bevrijden,
o. zie Débarrasser.
Débarrasser, v. a. Bevrijden , Vrijma-

ken , Opruimen , Open maken, Verlos
*-- (se), v. pr. Zich bevrijden of
-sen.
verlossen , Zich ontdoen of ontslaan.
Débarrer, V. a. Den boom (zie Barre) weg nemen, Losmaken , Losslui ten , Openen.
Débat, m. Geschil , Twist , m. ; fam. Entre eua le -, Laten zij het zamen uit-

waken.

Débhter, V. a. Ontzadelen (zie Bit).
Debattre, V. a. Bestrijden, Betwisten,

Behandelen, Over ... handelen , twisten of redetwisten. * - (se) , v. pr.
Zich bewegen , Zich aankanten of ver.
zetten (tegen , contre).
Débauche, f. Brasserij , Zwelgerij, vr.
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* --, Losbandigheid , Ontacht , Hoererij, vr., Wellust, m.
)ébauché, m. Losbol, Licht mis, .,brasser , m. ; Un agréable - , Een aange
naam dischgenoot , enF
Débaucher, v. a. Verleiden, Ongebondene
of Losbandig maken. *-, (Een meis.
je) verleiden, bezwangeren. *-r,(Ee,r '
werkman) van zijn werk aftrekken.
* -- , (E.enen bediende) van zijnen
meester doen afgaan. *--, (Soldaten).
tot desertie overhalen. * -- (se) , v. pr.
Losbandig worden, Liederlijk. worden..
*_, (in Benen goeden zin), Ziclo ver
-pozen.
Débaucheur , m. Verleider, m.
§ Débentur, m. voorheen, Kwijtbrief va»
eenen koninklijken ambtenaar , m.
Débet , m. Schuld , vr. , Verschuldigde,
o. (na het vereffenen eereer rekening);;-,
Payer eii débets, Betalen, door do schulden van den ve•rkooper op zich te nemer.
Débiffé , ée., adj. , als : fam. Visage -,
Ontsteld aangezigt, o.; Avoir l'estomau
tout -, Eens zwakke of bedorven maag
hebben.
Débiffer. -, V. a. Verzwak ke , Bederven ;:
enkel in :. Etr
e tout débifé, Geheel ver -

,

zwakt zijn.

Débile , adj. Zwak.
Débilement, adv. Zwak.
Débilitation , f. Verzwakking, vr.
Débilité , f. Zwakheid, vr.
Débiliter, V. a. Verzwakken, Slap maken..
Débillardement, in. Ruw schaven of be,-

houwen, m.
Débillarder, v. a. Ruw schaven of bo-

he uwe n.

Débiller, V. a. De paarden (voor een schip)
uitspannen.
Débit, m. herkeep, giftrek, m., Ver.
tier , Debiet , o. * -- , yaordragt,
Wijze van voordragen, vr. * -- , Sorteren van het hout in een Bosch, o.
* --, bij boekhoud., Debet, o., Debet -.
zijde, vr. in de toonk., Vaardigheid in het voordragen , Voor
dragt , vr.
Débitant, m. Debitant, Slijter, m.;de tabac , Tabaksverkooper in het
klein, m.
Débitante , f. Slijtster , vr.
Débiter, v. a. herkoopen, Vertieren , Slrf`
ten, Debiteren. * -, In het klein
verkoopes, Slijten ; fig. yeorlr_agen ,
Spreken, Verhalen , Vertellen i Opdis.
schen. *- ^, het gehakte hout, stee.
nen, enz., Sorteren en tot verschillend
gebruik afzagen, enz. s -, Taman pas
-

zagen.

•-, muntstukken, Snijden,

DÉBI

DÉBO

Knippen. • — , bij boekhoud. * Op de
debet zijde boeken, Debiteren. *—,

Débonnaire , adj. Zachtmoedig, Goedaar.
dig; fam. Mari —, Toegevend of In.
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scheepsw. , zie Débitter.

Debiteur , m. fig. Ui tstron^ijer ,. Versprei .
der, m. *.— , Schuldenaar, .Debiteur , m.
Débiteuse , f. fig. Ui tstrooister, Pcr-

-spreidster , vr.
Débitis, m. pl. weleer, als: Mandement
ere Lettres de —, zie Lettre de commit.
times.
Débitter, v. a. Den kabel van de beefing
afnemen.
Débitrice, f. Schuldenares, vr.
Déblai, m. dfgegravene of Uitgegravene
aarde, om een' grond gelijk te maken,
'vr.; fig. fain. C'est un beau —, Voilà
un beau —, (wanneer men zich van eenen lastigen persoon of zaak ontdoet,)
Dat geeft ruimte, Ik ban blijde, dat
ik dien last kwijt ben.
fléblanchir, V. a. De tinkorst van de ta.
fe , fneme.ra
Déblatéraacíon, f. Uitvaren tegen iemand, o.
Déblatérer, V. n. Hevig uitvaren tegen
i man !.
Déblayer, V. a. Wegruiten, Opruimen;
— des décombres , Puinwegbrengen;
-- ene salie, Eene zaal opruimen.
Déblocage, m. Uitnemen der omgekeerde

letters, o. zie Débloquer.
.De omgekeerde letters
uitnemen eau eren in de plaats zet -

Débloquer, V. a.

ten. *—, Eene blokade ophefen, Eene
geblokeer^te plaats weder vrij maken.
Déboiradour, m. zekere tang, Kastanjescheller , M.
Déboire , ni. Kwade nasmaak, m. ; fig. l%lasmaak, m, Verdriet , o., Naweeën, o.
nseerv. *—, Onaangenaamheid, welke
een meerdere ons aandoet, vr.

Débottement, m. 1/erstuiking, vr. , zie
Luxat n.
Débolter, V. a. Uit het lid brengen, Y'erstuiken , Yerwri lekken ; — un os , Zich
verwrikken. *—, Uit de voegen bron.
gen, Bederven, Irerdraaijen, Verschuiven , Verwrikken. *-- (se), u. pr. Uit
liet lid gaan; ook: Uit de voegen gaan,
Uit zijn verband' raken, Scheef worden.

Débondement, m. w. gebr. , Openen der
schuifdeur eens vijvers, enz. , o.
Debondei•, V. a. B en houten tap (zie Bon-

de)

uittrekken, Openen.

* -- (se),

V. pr. .dioo ep; , Let ig lospen. *_, v.
n. Uitloopei:, Uitstroomen ; fig. fan.
Stroomen ; oak : Zijnen boezem incise
geven.

Débondonner, V. a. Ike bom uit een (vat)

trekken.

schikkelijk echtgenoot) ten aanzien vara
het gedrag zijner vrouw) , ris.
Débonnaireirent, adv. Zace'itmoedig, Goed

-ardig.
Débonnaireté, f. Zachtmoedigheid,Goedaardigheid , yr.
Débord, m. Uitstekende rand eener munt,
nn. * — , bij voerl. , Qvergang van den
straatweg naar de lagere zijden, n:.
*_, als: — de bile, zie Débordement.
Débordé, ée, adj. fig. Losbandig.
Débordeinent, m. Overstroomin`g, vr. *,
Ontlasting of Overlooping (van voch..
ten) , vr.; — de bile , Overloop van
gal, m. ; fig. Inval (in een land) ,
na. ; ook : ongebondenheid , Ongerea
geldheld , vr. ; ook : Vloed , Stroom
ns.; als: -- de 1'uaiges, Vloed van lof
M.
-tuinge,
Déborder , v. a. Den rand of Het boord
aftornen of afnemen. *—,_-selvan.
Overgaan , 0 verschrijden. * -- , bij
loodgiet., als : -- les tables , De gego.
tene platen benoeijen of afsnijden.
* -- , bij handschoenmak. , als : — la peau,
De kanten van het leer rekken of uit
* -- (se) , v. pr, van rivie.--rekn.
ren , Buiten de oevers treden , Over.
stroomen , Overl oopen; fig. als : Les vices se débordent, De ondeugden gaan
alle palen te buiten ; La malice se dé.
borde, De boosheid kent geene palen
meer. * _ , van vochten , Overloopen ,,
Zich uitstorten; fig. Se -- en injures,
Beledigingen uitbraken * . , van
schepen , die geënterd zijn , Zich los
maken , Losraken. * --, V. n. van klee.
deren, enz., Over elkander gaan, han
Overhangen. * — , van ri--gen,z.
vieren , enz., Overstroomen , Overisopen. *.—, van eene schuit, enz., Zich
verwijderen (van een grooter vaartuig),
Afsteken; van hier: I éborde !, Zet af!
Débordoir, m. Rondschaaf, vr., Schaaf..
mes (der loodgieters , enz.) , o. * --,
bij brillenslijp., zeker werktuig.
Débosser, v. a. scheepsw., De stappers

van het a 4ke rtouw le °j f. ken.
Débotter, V. a. De laarzen uittrekken.
.— (se) , v. pr. Zijne laarzen ui ttrefkken.
Débouché, na. Middel tot slijting van
waren, o. , leseg , Uitweg, na., Gat, o.
Débor chement, na. Opening, lW°eg rui ruing
van datgene , wat iets verstopt, vr.
fig. zie Débouché.
Déboucher, v. a. Ontkurken , Lostrekken.
* — , Opeisen (door het wegruimen vair

hetgene verstopt) , Losmaken , Vrij
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v. ii Uitgaan, Uitloo.
izake.
pen , Uitrukken (uit eene naauwe plaats
naar eens ruimerc) - , me Uit
gaan, o .
Débouchoir, m. zeker gereedschap or= open

(om te vechten , zich te verdedigen;
enz). * , als : Des niarchaudaes pas.
sent - par cette viiie , Deze waren passortie door deze stad zonder 'yerleiden te
worden. - , sclaeepsw, , als : Avoir le
vent - , Den wind vlak tegenloebben;
te maken.
,
Ontgespet.
Le vaisseau donne - a terre , Het ichip
Déboucler , v. a. Losgespen
* - , als : - une jament , Eene merrie
loops regt op het land aan ; Naviguer
- a la rame , Dwars door de golven
onrringen. als: - des cheveux,
heen zeilen ; Aborder nu vaisseau - an
Liaarlokken loskammen; - une perru
corps %, Een schip in de zijde zeilen.
que , De krullen eener praik uitkam
*_,> bij jag. .> als : Metten one bête ,
men.
- (se) , v. pr. Losgaan (vats
Een beest opjagen.
iets , da; gegespt is).
Déboulili, in. Verwen van stalen tot ee- Débouter, v. a. bij regtsgel., 4fwijzen;
11 a été clébouté de sa demande , Zij,,
no proef, 0.; Mettre une étoffe au -,
eisch werd hem ontzegd.
De verw aan eene stofbeproeven.
Déboutonné, ée , adj. als : 1%tre toujours
Dbouil1ir , V. a, irr. als: - des échantillons
Stalenverwen, om te Zien, of do verw
-, Altijd de knoopen los hebben; fig.
Rire a ventre - Zich te bersten lag.
goed is.
then ; Manger a ventre - , Onmaig eten.
Débouquement , in. scheepaw. , Engte
Déboutonner ,, v. a, Losisnoopen , Ontknoo.
lVaauwe doorvaart, vr.
pen. * _ (se) , v. pr. Zijn' rok , enz.
Débouquer, v. n. Uit eene engte zeilen,
losknoopen , De knoopen losmaken;
In zee steken.
fig. Se - aijec ses amis , Zijn hart voor
Débourber,va Uitmodderen,Ruimen ,Ont
*_, Uit den modder halen.-modern.
zijne vrienden openen.
Jébourgeoiser , V. a. farn. De burgerlijke Débrailler, V. a. Hals en boezemontbloo.
ten. - (se), v. pr. Zijn' hals en boegewoonten aficeren en e ene fijnere bezem ontbloocen.
schaving mededeelen.
Débourrer , v, a. De grove iral of haren Débraisage, no. Het halen van den gloed
uit den oven.
,'an iets vegneinen; - des petnx, J7el
len blooten. * , De grove zijde van Débraiser, V. a. Den gloed uit (den oven)
halen.
(de popjes) afnemen. *_, Den prop
yan (een geweer) doen. , als : - Débredouiller , V. a. in het tiktak , Maken
dat iemand niet dc dubbele partif
un jeune cheval , Een long paard vlug
wint ; fig. Zijne omstandigheden ver.
in den draf maken; fig. - q. q., le.
beteren. * (se), or. pr. et v. n,.
izand bescha en. (se), v. pr, Be.
Zijne bredouille wegnemen ; van bier:
.cchaafd worden, Door den o;zgang met
Jouer sans - Spelen zonder iets uit
snenschen tenen beschaafderen toon aante rigten.
nemen.
Débridement , m , in de heelk, , WegsnijPébours, zie Débouré.
ding van iets spannends , yr.
Déboursô , ijs. Uitgeschoten geld„ Pir..
Débrider , V. a. 4ftoomen , Onttoomen;
S liet, 0.
fig. fain Sans - , dan één stuk , 4th.
Déboursetnent, M. I7erscliieten ,
tereen. ietsspannends, Wegsnija
Débourser , V. a. [jstchje:enUitgeven.
*_, J7erschi eten.
den. ' - , in de steengrueven, Liet touw
Debout, adv. van mensclsen, Overeind,
van (den steen) losdoen, (hetzij beStaande ; Etre - , Se tenir -, Staan;
neden , wanneer uien ziet, dat het niet
pan hier: Tomber -, Op zijne voesen
goed bevestigd is , of boven , wanneer
vallen. ;- Op , Buiten liet bed , Uit
de steen uit de groefis).
liet bed ; Etre - Opzijn ; van kier: Débris , in. Overblijfsel, Overschot, in..
Dorinir tout -, (van tents; vermoel
zond. van een goserand schip, Wrak,
den,) Staande slapen, Staan te sla.
o.; fig Qyerschos , Overblijfsel , o.
pei ; van hier : fig. Conte a dormir -,
Débroti1l treat, m. On .- warring, Ontwiko
Laugwijlig verhaal , 0. van zakeling, Loswiikellng, yr.
ken , Overeind , Op het. eind , Regeop
Débrooiller , V. a. n:warren Ontwilske.
bisture -, Opzetten, Overeind Zetten;
len lnorde brengen.
an hier : La maison eat eucoc - , lIet
Débrkler, V. a. in de schuilt. , zie Désoxyder.
, bij thCht. , eiiz.,
buis staat nog.
Débrutir ,, V. a. Poli/sten , Slijpen , Glad
als: Ene—, Nog bestaan, Nog staan,
make n.
1rog in wezen zijn; ook: Gereed zijn Débrutisoement , na. Eerste Polijsting , vr.
,

,

-
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DébAcher, v. a. van een hert, Opjagen.

n. Zijn leger verlaten. *---,
ra. Oogenbli k , wanneer het wild het
leger verlaat, »a. en o
Débusquement, m. Verdrijving , Perja.
*--, V.

Décampement , m. Opbreken. van een

le.

ger,, o.
Décamper, v. n. Het leger opbreken, Op.

breken; fig fam. Zijne biezen pakken,
Heengaan, Zich wegpakken.
zekere pleister
uit tien dingen bestaande.

Décamyrn , m. w. gebr.,

ging, vr.

Débusquer, V. a. Verdrijven , Perjagen,

(uit eenen voordeel gen post of stand);
,

fig. fan. Den voet ligten.
Début, m. in sommige spelen, Eerste slag

of worp , in.; fig. Aanvang, m. , Begin , o. , Eerste optreding (van eenen
tooneelspeler , enz. , van Benen schrij.
ver), vr., Debut , o.
Débutant , m. Tooneelspeler,, die voor de
eerste maal optreedt , m.
Débutante, f. Tooneelspeelster , die voor
de eerste maal optreedt, vr.
Débuter, v. a. (Den bal) van het doel afslaan. * _, v. n. Beginnen, ,4anvangen, Por de eerste maal optreden,
(zie Début), Debuteren.
Déca , voorvoegs. bij de namen der nieuwe maten en gewigten , het tienvoud

van de groudw. aanduidende.
Decà , zie Ca.
Décacheter, v. a. Ontzegelen, Openen.
Décacorde, f. Tiensnarig speeltuig , o.
Décadaire , adj. Dat tot eene décade be-

hoort , Tiendaagsch.
Décade, f. bij de ouden, Tiental, o. *--,
in de Fr. Rev. , Week van tien dagen,

Decade , vr.

Décadence, f. Verval, no., 4fnevling ,

vr., Achteruitgaan, 0.
Décadi , m. Ti ènde dag (d. I. Rustdag)
eener decade , n;.
Décadie , f. zekere boom.
Décafide, adj. in de plantk. , In tien ge-

spleten, Tiendeelig.

Dé"cagone , in. Tienhoek , m. * —, adj.

Tienhoekig, Tienzijdig.

Déc,agramme,m. Lood, o., Décagramme,vr.
Décagyne, adj. in de plantk. , Met tien

stampertjes.

Décagynie, f. Planten met tien stamper-

ties, vr.

Décaisser, V. a. Uitpakken (uit Bene kist).

* —, bij tuint., Uit do (warme) kas in
de open lucht brengen.
Décalitre, m. Tien kan, vr., Decalitre,».
Décalobé, éé , adj. Net tien Lobes.
Décalogue , m. Tien geboden , o. rsieerv.
Décaluer, V. a. (Eene teekening) afdrukken , Benen weerdrui'c maken.
Déca`méride , f. in de toonk. , in -zeker stelsel , Decameride , vr.
Décaméross, in. Verhaal van gebeurtenissen van tien dagen , o.
DécaTiècre, In. Roede, vr., Decamètre, m.

Décan, m. bij de oude Rom. , Bevelheb-

ber over tien manschappen , m. —,
Priester van tien gemeenten , m.
Décanal , le, adj. Tot . een dekenschap be.
hoorende.
Décanat , m. Dekenschap , o.
Décandolie , f. geslacht van planten.
Décandre , adj. in de plantk. , Met tien
vezelrjes.
Décandrie, f. Klasse van planten met tien

vezeltjes, vr.
Décaniser,

V.

n. Het ambt van deken

waarnemen.
V. a. Tian de lijst der heili
ui eschrappen.
-gen

Décanoniser,

Décantation, f. in de scheik. , Afgieting, vr.
Décanter, v. a. in de scheik. , dfgieten.
Décaparti , ie , adj. in de plantk. , Tien-

deelig.
Décapeler, v. a. Het want van (een schip)
afnemen.
Décaper , V. a. Het koperrood van (koper)
afdoen. * -- , v. n. Van tusschen de
kapen uitzeilen. *--, Eene kaap voor•
bij zeilen. * -- ., Zich van eene kaap
verwijderen.
Decapécalé, ée, adj. in de plantk., Met

tien bloemblaadjes.
Décaphylle , adj. van eenen bloemkelk ,
Tiendeelig.
Décapitation , f. Onthoofding, Onthalzing ,
vr. * — , in de scheik. , ,dfi;eming van
het koperrood, o.
Déeapiter, V. a. Onthoofden, Onthalzen ,
Het hoofd afslaan.
1)écapodes, m. pl. orde van schaaldieren.
Décapole, f. Landschap met tiensteden, o.
Décardinaliser , v: a. fam. Pan de lijst der
kardinalen uitschrappen.
Décarreler, V. a. De vloersteenen van ...

opnemen.
Décaspernie , m. geslacht van planten.
Décaspore , f. geslacht van planten.
Décastère, m. Tien wissen, vr. meere.,

Decastére, m.
Décastyle, m. Gebouw, welks front met

tien zuilen versierd was , o.
Décasyllabe, adj. Tienlettergrepig.
Décacir, V. as Den glans van (stoffen)

wegnemen , Ontglanzen.

Décatissage, m. Ontglanzen, o.
Décatorchome, M. Middel uit tien be-

standdeelen , o.
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Décaver, V. a. ho geheele cave van (een'

Déchaperoneer, v. a. (Eenen valk) de kap

der spelers) winnei.
Dêcéder , V. fl. Overlijden, Sterven.
Dóceintrer, zie Décintrer.
Déceintroir , zie Décintroir.
Décèlement,m Openharing,Ontdekking,vr.
Déceler ,, V. a. Openbaren , Ondekéen,
4an den dag brengen , Verraden , Kenbaar waken. - (se), v. pr. Zich openbaren of verraden.
Décem1re, m. December , m. , Winter.
maand, vr.
Décemmenc, adv. Betamelijk, 1Yelvoe
gelijk.
Décempède , f. Rem. roede van io voet , vr.
Décemvir in. Tienman , m.
Décenviral , Ile , adj. Van de tienmannen.
Décemvirat , in. Tienmanseliap , o.
Décence, f. Betarnelijkheid, JJ'elvoege.
lijkheid , vr. ; van hier : - oratoire
Overeenkomst van de stem,*gebaren,
ens. eens redenaars met den aard van
zijn onderwerp, vr.
Décennaire , adj. w. gebr., Bij tienen.
411e
Déceiinal, le, adj. Tienjarig.
tien jaren plaats hebbende. •
Décent , te , adj. Becamelijk , Welvoegelijk.
Décentoir, in. Plakschcp der vloerleggers , vr.
Deception, f. Bedrog, o., Misleiding,vr.;

afnemen.
Décharge, f. van wagens, enz., dflading,
Onc7ading , vr. - , Lossen , Afsclsie'.
ten . o. ; Faire sa , Schieten , Zijn geweer afschieten.
Lossen (van het
geschut), 4feuen, o. bij regts.
gel. , 1/rijspre/ring , Vrijstelling , Decharge, Kwijting, vr.
Ontloef.
fi sag (van iets), vr., Ontslag, o
Vrijstelling , Invrijheidstelling, Vrij.

-,

*_,

verklaring , vr. , Ontslag , 0. i van hier:
Les témoins a charge et it
Getuigen
voor en tegen, 7fl. meery., fig.
de la
conscience , Ontlasting van het gewe.
bij waterwerk. , Pijp,
ten , vr.

-,

van hier :

- d'autre moitié do juste prix,

,

*_

,

,

-

,

waardoor zich het overtollige water
ontlast, Buis , vr., Verlaat, o. Uitloop, us.; - do fond, Pijp, waardoor
het water tot den bodem afloopt, Bodenspijp , vr. ; - de superficie , Boven
pijp , welke het water op de zelfde hoog.
te doet blijven , vr. in het al.gemeen , Waterloop , Uitloop, m.; vat;
des humeurs, Ontlasting der
hier :
pochten , yr.
, in een huis , kommelkareer , 1rnl1ekamer , vr. ; ook
Bergplaats , vr. , Liok , o. (vc,or be.
zenzs , brandhout , enz). * , in de
houwk., Gemetselde boog boven etne
bij timmerl, Uitsteken.
deur, vr.
de balk , m,bij sineden , Band,
op goud, enz.,
tja., Houvast, 0.
Keur (ten bewijze , dat het regt van
hetzelve betaald is) „ vr. .- 1/erlig...
dug, Ontlasting,. (bIj V. vooø dots
staat,) vr.
Dchargé ée , adj. als : Un cheval
- d'encouThre , Een fraai gegroeid
paard , Een paard met nenen schoenen
hals, o.
.)

*_,

11cc geven van iets onder de helft der
waarde , door vergissing. •
De ce que , conj. Dewiji , Omdat.
Décerner , V. a. Besluiten , Uitspreken
Uitwijzen. Tekennen, Toewijzen.
Décès , in. Overlijden , 0. 2 Dood , m.
1)écevabe , adj. Te bedriegen.
Décevant, te , adj. Bedriegelijie.
Décevoir, V. a. Bedriegen, IJ'lisleiden.
Péchagriner ,, V. a vs. gebr. , Vervrolij.
ken, Oprninien.
Déchamnemeiit, M. fi g. 1/erbittering, vr.,
Toom, no., JJ'oede, vr., Woeden (te.
gen, contre), o.
Déchaîner, V. a. Ontketenen , Losdoen
Loslaten ; fig. Aanhitsen Opzetten.
(so), v. pr. fig. Het harnas aan
trekken , Zamenspabnen , Uitvaren (tegen coie).
Déchaiander, zie Désachalander.
Déclaalasser, V. a, De 'wijngaardpalen weg.
n vs en.
Déchan:, zie Discant.
Jjécharitar , V. fl, fan. De snaren minder
hoog spannen , Inhinden , Een' minder
Iwogen toon roeren Toegea'eo. AA NM.
Enkel in de onbesp. wijs , als : Je le ferai bien
Ik zal loom wel een ander
liedje doen zingen.

-

- ,

,

-
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Déchargenient, m. van vaartuigen, OntO
lading Lossiu;g , vr.
Déchargeoir, on. bij Wev., Boom, waarop
hot weefsel gerold wordt, m.
Groote knip , waarin men de druiven
doet, vr.
IPindklep in een or.
, aan waterwerk. , Schuif
gel, yr.

,

-,

der verlaatpijp, vr.

Décharger , V. a. 4fladtn , Ontladen , Uit.
des matchandises,
laden , Lossen ;
Waren afladen , losses, ; nu vaissean,
etc. , Een oclip , enz. ontladen ; usa
crocheceur, Benen kruijer zijnen last
son estomac, soa
afnemen; van hier:
ventre , Zich ontlasten , Zijn gevoeg
son coeur, Zijn hart out/as.
doen;
q. q de . . , iemand van ...
ten;
sa
ant/attest, onshefen, boyrijden g
conscience Zijn geweten ontlasten.

-

-

-.

-

-

-

,

_
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Lossass , 4ftchie:es , Afvriren , 4fstø
ken; van hier - Un coup dc bton ,
etc. , Eenen slag met eenen stok enz.
doen , fig. - sa buS OU S1 Coière SUiT
q. q., Zijne gal tegen ienand aitbraken , Zijnerz toorn op Iemand uitlaten.
in den kooph. , Teekenen , dat men
i.'oldaan is , Eet; schriftelijk bewijs ge
Ven, das men voldaan is; van daar:
- q. q. dune dette, Iemand van eene
schuld ontlasten (d. i. hem dezelve kwijt
schelden of ze voor hem betalen). *
Fan schuld Vrij kennen, Tot vrijsprø.
king van (oenen beschuldigde) leiden,
1/oor iemand (d. I. te zijnen i'oordoe.
le) getuigen._, l/rijspreken , Prif.
kennen.—, scheepsw. , als : — les
voiles, Do zeilen zoodanig plaatsen,
dat zij minder win d vatten; - lapom— , bij bakk.,
pe , De pomp ltdigen.
als : — le levain , Het zuurdeeg verdun- (se), v. pr. Zich ontlasten ;
nets.
Se — d'un fardean , Een' last afleggen,
Zich van eeoseu last ontdoen ; Se
soils d'uue affaire our q q. , De zorg
Voor eene zaak aan cenen anderen op.
dragen ; Sed'une fate our om autre
Een' ander' de sc/said van eesot fout
geven , Eenen misslag op eeuen aasJe.
ren schuiven; Se — dun secret . Een
geheim n2ededeelen. ° - 9 van rivie-,
ren, Zich ontlasten , Ultlonpen.
van kleuren, I7erschieten, Verbiecken,
Verblikken, Lichter worden.
Péchargaur , in. Ontlader,, Losser,, en.
* — , bij artill. , Opziener over het afia.
den van het kruid , cnn. , en.
Décharmer , V. a. Onstooveren.
Décharner, V. a. Hee vleesch van (b. a'.
een lijk) afsnijden. '—, Vermageren,
Ontvieeschen ; enkel in 1oct v ciw., als
adj. gebezigd , als : Décharnh, he , adj.
Ontvieesche, Vermagerd, Der; fig. Un
style déchsrsé , Een dorre stijl , en.
Décharpir, V. a. velg., (Vecb:enden) met
geweld scioeidtn.
Déchasser , V. a. (Eenen spijcr , enz.)
ssitdrijvtn, uitslaan. V 11. 111 het
dansen , Eeen pas naar de linkerzijde
doen , Dechasseren.
fléchaunier , V. a. De stoppels van (een
d) odsrbeuwen , Orisploegen , llreveld)
ken , Braken.
Déchausssmet, to'. Lormaking dcr aarde
ons season boom, Ontblooting var den
voet e e n s bossas, vr. , van dc tanden , Osstbiootissg van den woreel, yr.
Déclianaser, V. a (Iemand) de k'susen en
schoenen (de kousen of schoenen) soït
trekken ; fig. fsz. 11 n'est pas dgne de
:

*_

,

,

PECH
le S..., Bij is nietivaard, hem de schoenriemen te ontbinden. —, (Kousen of
Schoenen) uittrekken. s—., bij tuin'.,

Den wor,el van (eesien boom) ontb looten.bij tandn. , De wortels vats
Set fan.
(de tanden) onoblooten.
dement van (etnen muur) ontblootefl.
* — (se) , V. pr. Zijne kousen en schoe
nen (kousen of schoenen) uittrekken.
*_, van de tanden, als: Sea dents se
déchaussent , Het sandyleesch g9at vats
Zijne tanden Jos.
Déchaussés , zie Déchaux.
Ddcbaussiè re , t . Plaats , waar een wolf
gewroet heeft , vr.
Dbchanssoir , en. Werktuig ter losmalaing
van het tandvieesch , o.
Déchaussare , zie Déchaussière.
Déchaux , adj. in. pi. , als : Cannes , Barrevoeters, en. meerv.
Déchdanc, f. bij regtsgel., 4f1,11 ijzing,
vr. , Verlies van een regt , euz. , 0.;
A peine de — , Bij verlies van zijn regr.
Dhcher , na. Verlies , o.„Vermindering,
vr. in gewige, hoeveelheid, waarde,
enz.) ; fig. Vermindering , Daling, yr.,
Verlies , 0.
Décheveler, V. 5. Het kapsel in de war
brengen , aftrekken. * _ (se) , v. pr.
Elkander de macsea, enz. aftrekken.
Décbevhtrer . V. a. w. gebr., Onehals:eren.
Dèchiffrsble , adj. Te onecijferen , Op/os.
.

baar.

Déchiffrement , in. Onicijfering , vr.
Déchiffrer , V. a. Outci/feren. * — , Ver.
klaren , Op/ossen. '° , (Iets , dat slecht

is) lezen , Onecijferen ; fig,
Onecijferen, Op/ze/deren, Uitleggen.
,
en.
onecijferaar ,, en. ° —,
Déchiffreur
Iemand, die zeer bedreven is in het
onecijferen 1 , an geheim schrift.
Déchiqueté, ée , ad. in de plantk., Diet
cisgeregelde insaijdingen.
Dâchiqueter, v. a. Klein snijden , Kar.
yen ; van hier a Uitsnijden , Inleuippta , Uittanden. ° — , bij pottenbakk.,
Gaatjes maken op de plaats , water ears
eor ,. enz. zal aangezet worden
Déchiqueteur, to. terver, Snijder, Uitkosipper, en.
fléchiqueture , f Getaikte , o. of Getakte
uinnijding aan een kleed , yr.
Déchirage , us. Sioopiozg (van oude vaar
sit/gay), vr. ; Bois de — , Bloat van oude
schepen, a.
Déchiranc , te , adj. fig. Hartverschenrend.
Déchiré , ée, adj. spr. w. , zie Chien.
geschreven

Déchirernent, in. Verscheuring, vr., Verscheuren , o.; van hier : — d'entrajlles,
Pijn

in de ingewandtn,vr fig.Verscheu-
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ring , Uiteenrnlèking , yr. ; du coeur,
Hevige zielsmart, vr. bij wondheel. , Verscheuring , Scheur,, Breuk, vr.
flécIirer , V. a. Sc/2eurbn Vanect.* sclzeuren, Doorscheuren; fig. Verscheuren,
Verbreken , Vernielen , Verwoesten.
*_, Verscheuren, In stukken scheuren fig. Verscheuren; ook : Leisteren.
, van oude schepen, Sloopen, Afbreken. * -, bij. waterw. , Verdeelen
van bier ook: Se -, Zi:h verdeelen.

met tiendeolige breuken, o. *....,To tde
tienden behoorende; Droit —,Tiendregr,o.
Décimale , f. 7iersdeellge breuk , vr.
Décirnateur ,, in. Tiendheffer , us.
Décimation , f. Straffen van den tienden
man (zie Décinier), o.
Dêcime J. Tiende der geestelijke inkom- , pl. Déchnes , Iletgene de
sten , o.

rifting , vr.
fléchoir, V. n. irr. Vervallen, In verval
komen, Achteruit gaan; - de sa ré.
putation, Een gedeelte van zijnen goeden naam verliezen; zie ook flechu.
*_, scheepsw., Afdrijven.
Déchoner ., V. a. (Een schip) weder vlot

Décimètre , in, Palm , yr., Decimtre , m.
Décintrement , na, Wegneming van het

Ddchireer, ei. Sleeper (van oude sche pen), in.
Déchirure, f. Scheur, vr. -, Open.

maken.

Déchu, ee , adj. Die verloren heeft , ver.
vallen is, Te leur gesteld. *_, bij
regtsgel., als : Etre - de see droits
Zijne regten ver/oren hebben , Van zijee regten verstoken zijn.
Déci , voorvoegsel bij de namen der nieu
w e macen , gewigten, het tiende ge.
deelte van het grondwoord aanduidende.
Déciare, in. Tien vierkante el/en, Declare.
Décidé, ée, adj. J'n een vast karakter;
v an hier : Caractèie - , Een vast isarakter, Een voorkomen van otsveranderlijkheid, 0.
Uécidément , adv. Stellig, Volstrekt.
Décider, v a. Beslissen , Beslechten. s—,
Doen besluiten, Bewegen. (se),

pr. Besluiten , Een besluit nemen.
*___, als t La victoire se ddcida pour les
Ilollaudais, De overwinning verklaarde
zich voor dc lie/landers. °'-, V. n.
als : - de q ch., Over iets beslissen;
ook : Over iets een oordeel vellen.
Décideur, ce. bij VOLTAIRE , Beslisser,
Iemand, die op tenen beslissenden toon
spreekt, in,
jlècidu , ee , aij in de plautk. , IkTa de
V.

bevruchting afeaulende; ook: Afval.
lend , als : Plante a feuilles déciclues
Plant, welke hare bladen verliest,
d. i. islet altijd groen is, vr.
L)lcigramine, m. Korrel, m. Declgramme.
I)écil , Ie , adj. in de sterrek. , 36 graden
verwIjderd van elkander.

Pdciiitre , fl1, Jiiaatje , 0. Dé:ilitrc , m.
Uéciller, zie Dessiller.
Dlciinal , le , adj. in de rekenk., Tien.

leeli,y ; Fractiou dlcimale , Iie;doellge
; Systdtne ets Celcul Rekenen

breuk vr.

3&9

gees t elijkheid alle jaar van hare in-

den koning moest uitkee_, m. tiende gedeelte van den
tlsn.
frank , zo centimes , Decime , m.
Déciwer, v. a. Den tienden man van solkomsten aan

daten straffen.

timmerwerk onder een gewelf,

yr..

Décintrer, V. a. Het timmerwerk (van
onder een

geweif) wegnemen.

Décintroir, m. Bikhamer. m.
Décirer, V. 5. Het was van . . . afdoen.
Décisif, ive, adj. Beslissend. *, Die op

cone's beslissende soon spreekt.
Décision , f. Besluit, o. ; Prendre une
Een besluit nemen. Beslissing,
Uitspraak, vr.
Décisivement, adv. Op eene beslissende
wijze , Op eenen beslissende Coon.
Déciooire , adj. , als: Sermenc -, Beslissende eed, Zuiveringseed, m.
Décistère , iii. Cubieke palm , vr. „ Deels-

tère, in.
Déclarnateur, in. weleer , Redenaar „ welke
oefeningen in de rede/toonde of openlijke
- , thans, Voor
voordragt hield , us.
lezer of Redenaar , welke datgene , wat
hij vo:)rdraagt , met gepaste gebaren,
enz. doet gepaard gaan, m.; C'eot na
bon -, Hij declameert goed. Re ,
denaar, die overdrijft, meer op fraai
klinkende woorden, dan op grondige
bewijzen , enz. let , Declasnateur,
Schree u wer, Zwetser, m. °- , adj. na.

Declamerend; zie Déclamaroire.
Déclamation, f. Kunst des redenaars,
Voordragt, vr., in de letterk. , Val.
sche welsprekendheid , Declamatie , vr.
*_, in de wools. , Gepaste uitvoering
van het reci t atief, vr., Overdrijving , vr., Geschreeuw, 0. Schimprede , vr.
Déclamatoire , adj. als : Art - , Kunst de:
redenaars , vr. - , als: Style - , Hoogdrave n de of IVlndsrigc stijl, rn.
Déclamer ,V. a. Uitspreken , Voordragen
(als eeo redenaar ) , Declameren , Op
zeggen.v. fl (coetre) Uitvaren.
Déclarateur , na. I7erklaarder , na.

Déclaratif, ive , adj. b!j regtsgel , Vans/a-

rend,
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Déclaration , F. Verklaring , vr. ; -- d'amour, Liefdesverklaring, vr.; -- de
guerre, Oorlogsverklaring, vr. t—,,

.Besluit (van eenen vorst), o. * —, in
den handel, Verklaring of Opgave van

zijne bezittingen aan zijne schuld
om uitstel of vermindering-eischr,
van betaling te erlangen , vr. * --, zie
Contre-lettre. * —^, .flangift (aan een
tolhuis , enz.) , vr. —, Opgave,
Lijst, vr.
Déclaratoire , adj. Getuigend, Verklarend.
Déclar•é , ée, adj. Tlerklaard , Openbaar.
Déclarer, V. a. Verklaren , Kenbaar maw
ken , Dekend maken , Openbaar maken,
Ontdekken; -- coupable, Pobr schuldig
verklaren ; — franc, Vrij verklaren.
* —, Benoemen a * -- (se) v. pr. Zich

verklaren. * _, Zich openbaren, Uit

-barsten.

Déclasser, V. a. sclieepsw. , Pan eene klasse

afdoen.
Déclaver, V. a. Van sleutel veranderen.
Déclencher, V. a. Tana. De klink van (eene

deur) opligten , om (dezelve) te openen.
Déclie, m. Heiblok, m., Hei, vr.
Déclimater, V. a. (Eene plant) aan liet

klimaat ontwennen.

Déclin, m Elfneming, Vermindering,vr.,
Ondergang, m., Afneming, Verval, o ;
— du jour, Vallen van den avond, a.;
-- de 1' .ge , Hooge ouderdom , vs. ; — de
mes ans , Mijne klimmende jaren; —de
la lane , Afnemen der maan, o.; Etre sur
son —, Afnemen, Verminderen. *_, in
de geneesk., als : -- dune maladie , 4f.
nemen caner ziekte, o. * —, aan een

geweerslot , Knip , irelke den haan tegen
de pan doet slaan, ni.
Déclinabilité , f, in de spraakti. , Verbuig
vr.
-barheid,
Declinable, adj. ,in de spraakk., Verbuig.
baar.
Déclinaison, f. in de spraakk. , Verbuiging,
Declinatie, vr. *--, in de sterrek. , 4f.
wijking, Declinatie, vr. *--, van een
kompas , IVIiswijzing, vr. °-.., van
tenen zonnewijzer, 4fwijking, vr.
Déclirant, adj. tri., als: Cadran --, dfwiikende zonnewijzer ' m.; Plan -- , Af
vlak, o.
-wijkend
Déclinateur, m. Werktuig ter bepaling
een
vlak
,
o.
van
der afwijking
Péclinatoire, adj. als- : Exceptions déclina=
toires, Te;enwerpiszgen van den besehuldigde tegen èen`regter, voor Wien hij
gedagvaer is , en wiens bevoegdheid
ennenwil, terwijl hij tenen
hij n íes
,ander e regter verlangt , vr. meerv.;

Fins dhlivatoire , Bijgebragte gronden ,

volgens welke men beregtigd meent te

Zijn , om de bevoegdheid van eenen reg.
ter te wraken, m. meerv. *—., m., als :
Faire signifier son —, Zijne tegenwerpingen tegen de bevoegdheid van eenen
regter overgeven of indienen.
Décliné, ée , adj. als: Nageoire décflnée,

Pin, welker graten langzamerhand kor ter worden , vr.; Éíamine déclinée, Stam
dat boogsw-vijze uitloopt , o. -pertj,
Décliner, v. n. Afnemen , Verminderep,
Verzii'akken, in onbruik zaken ; Le
jour décline , De dag neigt ten avond.
*--, van het kompas, 11liswijzen, Van
het noorden afwijken. * _, van de
sterren , Elfwijken van den evenaar.
om in de zonnewijzerk. , als : Ce tuur
décline d'an degré du inidi au conchant p

Deze muur staat inlet regt tegen het
zuiden, maar wijkt eenen graad naar
het westen af. * —, v. a. in de spraakk.
Verbuigen , Declineren ; fig. 11 ne sait
pas — sor. norn, Hij kent geene a voor
Bene b ; Lam. -- son nom , Zijn' naam
noemen of zeggen , Zich bekend maken.
*--, bij regtsgel., als : — la juridiction
d'un juge, d'an tribunal, ook: — un tribunal, Een' regter of Geregtshof (voor
hetwelk amen gedagvaard is) , voor onbevoegd verklaren, en een ander verlangen.
Décliqueter, v. a. in een uurwerk , Den pal
losmaken.
Déclive , adj. Schuin , Schuinsch , Hellend,
Globijend.
Déclivité , f. Helling , Schuinte , Gloei.
jitig , vr.
Decloitrer, v. a. Het klooster doen verlas
ten. * — (se) , V. pr. liet klooster ver
-laten.
Déclorre , V. a. irr. De heining , enz. van
wegnemen,
Openen,
`eenera tuin , enz.)
Open leggen.
Déclos, se, adj. Open.
j)éclouer, V. a. Qntnagelen, .De spijkers
uittrekken. * — (se), v. pr. Losgaan.
Décochetfent , m. 4fschieten (van eenen)
pijl, 0.
Décocher , V. a. (Eenera pijl) afschieten
fig. — les traits de sa colare contre q. q.,

Iemand zijnen toorn laten ondervinden.
Décoction , f. in de scheik. , Afkoken , o.
*_, Afkooksel, or, Decoctie , yr•

Décoctunm, m. erfkooksel, o.
Décodon, m. geslacht van planten.
PPéeoifler, V. a. Het kapsel afnemen. *—,
Het kapsel of Het haar in de war
brengen, * —, ontkurken; — une bouteille , Eene fesch ontkurken; fig. fans.

Eene fesch ledigen, Knappen.

* _, bij
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vuurw., Het kapje afnemen. *— (se),
V. pr. Het kapsel afnemen, Den hoofd••
tooi afnemen.
Décognoir, m. Werktuig, om de kooijen
los te slaan , o.
Décollation , f. als: La -- de Saint Jean Baptiste , De onthoofding vanjohannes den
L ooper , vr.

Décollement, m. Losgaan (van het gelijmde), o. * — , Behouwen , van eenen
tap , die te lang is , o.
Décoller, V. a. Onthalzen , Onthoofden.
*— , Iet gelijmde) losmaken. * --, bij
tuint. , als: Le . ent a décollé la greffe,
De ent is door den wind losgegaan. *—,
* __, op de biljart, als : — une bile,
Een' bal van den band afstooten. * —
(se), v. pr. van het gelijmde , Losgaan.
*--, bij tuint., van enten, enz. Los.
gaan, Afgaan, .,lfwijken.
Décolleter, V.
Den hals entblooten ;
van hier: Etre décolleté, Den hals
bloot hebben ; Cet habit est trop décolleté, Dit kleed is te laag aan den hals;
Cette femme est décolletée, trop décolletéc,
Deze vrouw heeft den hats bloot, te
bloot. * -- (se),v. pr. Den hals ontblooten.
Décolleur, m. Matroos, die de koppen der
visschen afsnijdt , on.
D écolorer, V. a. Ontkleuren, Dc kleur
wegnemen, Doen verbleeken of Jerschieten ; van hier : Décoloré , de , adj. Ver
Verschoten ; fig. [in style déco•-blekt,
loré , Een matte stijl, na. * — (se),v. pr.
Verbleeken, Verschieten.
Décombrement, m. zie Décombres.
Décombrer , v. a. plet puin in of om iets
wegruimen. * —, als : — one carrière
.,ene groef oprui men en be .verken.
Déccmbres, m. pl. van metselwerk, Puin,
o. * —, op de timmerwerven , d foal , m.,
Spaanders , rn. meerv.
Décombustion , f. Scheiding van het oxi.
gène van het verbrande, vr.
Décommander, v. a. Afbestellen.
Décomposer, V. a. Uit elkander nemen,
Uiteen nemen , Scheiden , Oplossen,
Ontbinden; ook: Ontleden. * — (se),
V. pr. Losgaan , Zich ontbinden.
Décomposition, f. Scheiding, Oplossing,
Ontbinding, vr.
Décompte, m. Korting , vr. ; van hier:
Faire Ie —, De korting afhouden; ook:
.Berekenen, hoe veel van eene som moet
afgehouden worden ; fig. Voss trouverez
bien dii -- dans cette affaire, Die za,sk
zal geenszins aan uwe verwachting
beantwoorden. * --, als : Payer le — aux
troupes, Liet verschuldigde aan de troepen uitbetalen.
(

,

a.

Décompter,

V.
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a. Ktorten,llftrekken. *—,

fig. als : Trouver à —, Zich in
zijne verwachting te leur gesteld yin.
den , Zich misrekenen ; Avoir en It —
Zich misrekend hebben ; li y a beaucoup
à -- , Er scheelt veel aan.
Déconcert, m. ongebr. , Misverstand , o.
V. U.

%

Deconcerté, he, adj. Verlegen, In verle-

genheid.
Déconcertement, m. ongebr., Verlegen.

held, vr.
Déconcerter, V. a. (Eet concert) in de war
brengen, .Storen; fig. In de war brengen ,Verwarren, verlegen maken, Van
zijn stuk brengen. *— (se), v. pr.

Verlegen worden.
Déconfire , v. a. irr. veroud. , In de pan
hakken ; fig. fam. l an zijn sink brengen , Verwarren.
Découfiture, f. veroud., Volkomene ne.
der/aug, vr.; van hier : fam. Faire tine
grande — de Bibier, Veel wild schieten ;
ook: Veel wild opeten. * --, bij regtsgel.,

Onvermogen om zijne schulden te betalen , o.
Déconfort, m. boert., Verlatenheid, vr.
Déconforter, v. a. fam. Ontmoedigen. *-(se), v pr. Den moed verliezen.
Déconseiller, v. a. Ontraden , Elfraden.
Déconsidérer, V. a. De achting benemen.
* _ („e) , v. pr. De achting verliezen.
Découstruire, V. a. w. gebr. , Uit elkander

nemen, elfbreken,

Décontenancer, v. a. Verlegen maken. *
(Se), v. pr. Verlegen werden.
Déconverrue , f. fam. Ongeluk , o., Weder. ,

waardigheid, vr.
Décorateur , m. Versierder (van oenen

schouwburg , enz.) , m.
Décoration, f. Versiering, vr., Sieraad,
Versiersel, o. * --, als: -- (théátrale),

Tooneelvessiering , Décoratie , vr.; van
hier: Claangemént de _, Tooneelveran.
dering, vr. *--, Eereteeken, o., Ridderorde, Decoratie, vr.
Dècorder, V. a. een touw , Losdraaijen.
*—, bij prei ?-enm., Losmaken , Losdoen.
Décorer , V. a. Versieren, Optooijen, Op.
srr ukken , Opschikken. * —, Vervzommen , Verbergen. * -- Met (eene ridder•
orde , enz.) begiftigen , Decoreren. * -(se) , v pr. Zich versieren.
Décorticatioii -, f. Ontschorsiisg , .Schil
-ling,
vr.
§ Décorum ,°-m; Lam. Welvoegelijkheid, vr.
Décostée, f. 'zsker boompje.
Découcher,, v. n. -Bui ten's huis slapen.
*_, V. a. (Iemand) zijn bed doen ver
iemands bed skipen.
-laten,I
Découdre, V. a. irr. Tornen, .Lgstprnen,

Ëco
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Onttarnen , On::orîen. , schcepsw.,
(Planken van het boord) losmaken. (se) , v. pr. Lostornen , Losgaan ; fig.
Slecht gaan„ Erger worden. , V D.
fam. als : En vouloir - , Er op losgaan.
Découlant, te, ad). Lekkend, Druipend.
Découler ,, V. I]. Afvloeijen , Afdruipen ,
Lekken; fig. Vooreviceijen, Voortspruiten, voortkomen.
Découpé , In. Bloemperk, o.
Pécouper, V. a. In stukken snijden, Snij-

den. *_, van stoffen, kleederen, enz.
Snijden ; fig. - trne jupe, Eenen rok
snijden. -, Uitsnijden, Ui:knippen.
* - , bij bakk. , als: - la pâte , fist

. deeg verdeelen, snijden.

Découpeur, in. Degene, die figuren op
stoffen maakt. - , bij walvischvang.,

Speksnijder , in.
Pécoupeuse , f. Uitknîpseer , vr.; zie ook:
Découpeur in de I. beceekenis.
Découplé , ée, adj. fan. Ce jeune homme
est bien -, Deze jonge onenscis is wel
gemaakt.
Découpler, V. a. bij jagers , Ontkoppelen,
Loskoppelen. *_,De paarden van eens
tr e k sc h u it losmaken aan eene brug,
enz. «'-, me o n tkoppeling, Loslating, vr.
Dcoupoir, m. Knipschaar, vr.
flécoupure , f. In k n ipping, vr. , Knip , in.;
Travailler en -, Knippen, Ui;knippen.
*_, Het niegeknipee, o. in de
piautk., fnsnijding, vr.
Découragé, be, adj. lUoedeloos.
Décotirageant, te, adj. Onernoedigend.
MoeDécouragement , m.
deloosheid, vr.
Décourager, V. a. Ontmoedigen, Jiloedeloos

Ontmoediging

,

-, 4f
waken, Den moed beiseinen,
schrikken, Den lust benemen.
V. pr. Den moed verliezen , Moedeloos
worden.
.
Décourant , te , adj. , als: Fenille découran.

te, Blad, dat zich eenigzins om den
stengel uitbreidt.
Décourber ,, V a, (Het paard voor eens
erekochuit) afspannen
IDécours, m. /lfgaan (der maan) , 4fnemen (eener ziek,te) , o. ;
gaan, Aan

hot

Etre en -

afgaan zijn.

Pécousu , ee, adj. fig, Onzamenizangend;
Style -, Onzameuhangende stijl, in.
Dócousure 2 f. Losgetornde naad , m.

van een wild zwijn , Woud met de slag.
tanden eenen hond toegebrage, vr.
Ddcouvert ->te , adj. 0 ndekt , Open , Bloot;
Un psys - , Een land , 'waar weinig
benson zijn ; Urns alléc découverte , Eens
van boven opens laan ; Deniers dcou

verts , (bij regtogel. ,) Contanten , mr'z'.,
Gereede penningen, in. vzeerv.
als: A -, adv. Ongedekt, Onbedekt,
Open, Onbeschut; Jtre a —, Onbedekt
zijn; ook: Blootshoofds zijn; Se proniener It - , Met onbedekten hoofde wandelen. *, in de krijgsd., als: Jtre
a , Aan het vijandelijke vuur bloot
staan,

Door

niets gedekt zijn; fi g.

A -, Openlijk, Zonder omwegen, Onbewimpeld , Ronduit ; A visage - , Openhartig ., Rondborstig , Onbewimpeld.
Découverte, f. Ontdekking, vr; Aller a
Ja -, Op kondschap uitgaan; Aller a Ja
- des ennemis, Den vijand verkennen.
* -, scheepsw. , als : Le matelot eat a
Ia -, De matroos Zit in den mast.
Découvreur , in. Ontdekker ( van een
land), in.
Découvrir, V. a. irr. Afdekken flat dak
afneme n ; - uzie maison, Het dak van
een huts afnemen. *, Ontdeken,
4/dekken, Het dek afnemen; Iemand bet dek afzemen.-, Ontblooeen ; - les racines d'nn arbre , De
wortels van

eeueu boom ontblooten.

* -, in de krijgsd. , als: - Ja fron
tière , De grenzen ontblsoten ; - i'mfanterie, De infanterie ontblooteu; De
ruiterij te 4'er van dezelve verwijderen. t-., Ontdekken, Vinden. '_,
Ontdekken Openbaren , dan het licht
Ontdekken,
of den dag brengen
Bespeuren , Waarnemen , Zin , Bemer-,
Ontdekken,
ken (in de verte).
Ontwaren „ Beginnen te zien.
,
jeu
Zich in de
/7erraden ; fig. - son
kaart laten kijken.(so) , v. pr . Ziele
afnemen
, Zij.
hoed
ontdekken , Zijnen
sten et of Zijne muts afnemen, Zich
Zit's openbaren of
ontblooten
ontdekken, Zijne gedachten of gehei -.
uien (aan iemand) mededeelen.
Zich bloot geven.
Décrampiller, v. a. (Geverwde zijde) los.
maken.
Décrasser, V. a. Reinigen, Zuiveren; var
hier : - do hoge , Het grofste vuil uit
linnen waste/zen. * Het overtollige
vet (van de heiden) afkrabben ; fig. fain.
Beschaven , Manieren leeren. (se),
V. pr. fans. Beschaving aannemen , file-

niere, leeren.

Décr/sdité , ée , adj. Die of Dat zijn aanzien of crediet verloren heeft , Zonder
aanzien of crediot ; ook: Niet meer in

d0 mode, Niet meer in trek, In onbrui/s geraakt; Use boutique décrédi.
tie , Een verloopcn winkel , in.
Décréditement, in. 1erkleintring , Eer-

MCR
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roovi ng , vr. * — , Verlies van aan -

Décrire, v. a, irr. Beschrijven, Bene beschrijying van ... geven. *--, in de

zien, eer, enz., o.
écrédicer, V. a. Van zijn crediet beroo•
ven, Zijn crediet doen verliezen ; c.re
décrédité, Zijn crediet verloren heb
Iemand van * zijn aanzien,-ben;fig.
gezag , enz. berooven , Hem hetzelve
benemen, hem hetzelve doen verliezen, Ilem in discrediet brengen. *— (se),
V.

pr. Zijn aanzien, gezag, invloed,

enz. verliezen ; ook: (van zaken,) Buiten zwang geraken , Uit de mode ko.
men, Niet meer getrol'ken worden.
Déerépit , te , adj. Afgeleefd , Stokoud,
Uitgeleefd; van hier: Age —, Vieillesse décrlpite, Iloege ouderdom , m.
Dicrépitation, f. in de scheik. , Knettering ,
Knittering , vr. * —, Laten droogen
van het zout , tot dat het niet meer knet.
tert , o.
Décrépiter, V. a. (Zout) zoo lang aan het
vuur bloot stellen , tot dat alle knetuering ophoudt. *—, V. n. Knetteren,
Kuitteren.
Décrépitucle , f. Ilooge ouderdom, Staat
van zwakheid door ouderdom , m., Afgeleefdheid, vr.
Décret, m. Besluit , Decreet , o.; fig.
Raadsbesluit, o. * -- , Bevel , (van
eenen regter tot in hechtenisneming
van personen of inbeslagneming van
goederen ,) o. ; Vendre une terre par —,
Een goed op geregtelijk gezag verkoopen. * — , in het kerk. rept , Besluit , o.
ook : Verzameling van besluiten, vr.
Déerétale, f. Pauselijk besluit of bevel, o.
Décrécer , V. n. Besluiten , Bevelen , Decreteren. * —, V. a. Besluiten tot, Beveleis ; van hier: — une maison, Een
huis geregtelijk laten verkoopen ; —
q. q. de prise cie corps , Bevel geven , om
iemand gevangen te nemen; — une cou•
tume , 4an eene gewoonte kracht van
vet geven.
Décrétistc , m. weleer, Uitlegger van de
besluiten van Gratianus , m.
Décrétoire , adj. in de geneesti. , als : Jour

— , zie Critique.
Décreuser , zie Décruser.
Décri , m. Verbod (van geld , waren , enz.
in den handel) , o. ; fig. Slechte naam , m.
D écrier , V. a. (Openlijk) verbieden ; fig.
Van zijnen goeden naam berooven , Zij.
eten goeden naam ontrooven of doen ver.
liezen, Van zijn aanzien berooven,
Eenen slechten naam geven ; Être dé.
crié --, In een slecht blaadje staan.
* — (se) , V. pr. Zijnen goeden naam
(door zijne schuld) verliezen.
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meetk. , Beschrijven , Trokken.
Décrivant, zie Oénérateur.
Décrochement, m. dlfhaking, vr.
Décrocher, v. a. Afhaken , Van den haak
nemen. * —, bij lettergiet., Uit don
vorm nemen.
Décrochoir, m. Ijzer om af te haken , o.
Déeroire , V. a. irr. pop. , enkel in tegenstel l . van Croire, Niet gelooven ; Je ne
crois ni ne décrois , Ik geloof het niet,
en loochen het niet , Ik laat het on.
be{list.

Déeroisserrent, m. dlfneming, Vermindering, vr., Vallen (van eens rivier), o.
Déeroitre , V. n. irr. Afnemen , Vermin.
deren, (van eene rivier,) Pallen; fig.
Verminderen , 4fneinen.
Décrotter, V. a. Afvegen, Afschui j eren s
Schoon maken.
Décrotteur, m. Schoenpoetser, en.
Décrottoire, f. Schoenborstel , (om het
slijk af te vegen,) m.
DécroQter, v. a. van herten, (liet hoofd)
tegen de boomen, na het afwerpen der
horens , wrijven.
Décrue, f. Daling of Palling des waters,
vr. ; La — est de deur pouces , Het water is tis'ee duim gevallen.
Décruer, V. a. (Het garen) in loogwater
wasschep voor de verving.
Décrusement, m. De daad van Décruser.
Déeruser, V. a. (De popjes der zijdewormen) in laauw water leggen, om de
zijde af te haspelen. *—, bij verw.,(D#
ruwe zijde) in zeep koken , uitwas.
schen in schoon water., en daarna in
een koud aluinbad zetten.
Décuire , V. a. irr. van stropen, enz.,
Verdunnen. *—, van suiker, Tot den
natuurlijken 'staat terug brengen. * —
(se) , V. pr. van confituren , Weder
vloeibaar worden.
Décumaire, f. geslacht van planten.
Décumane, adj. f., als: Porte —, (bij de
kom.) Poort der legerplaats, wel
verst van den vijand afwas , vr.-keht
Décumbent, te, adj. in de plantb. , Ile/lend , Schuin.
Décupeler , V. a. Zacht afgieten of laten
afloopen.

Dècuple, m. Tienvoud, o. *—, adj. Tienvoudig.

Décupler, V. a. Tienmaal zoo groot ma.
ken , Vertienvoudigen.

Décurie , f. bij de Rom. , Bends van tien

man, vr.
Décurion, tn. bij -de aosi., B#veThebbtr
over tiers an , m•
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Décurrent, te, adj. in de plantk. , zié Décourant.
Décursif, i-ve , adj. m. als: Style —, Stijl,

die langs eene van de zijdes: des bloem
-kels
afloopt , m.
Décurtation, f. ziekte der boomen, waarin de top sterft.
a Snij.
=Décussation, f, als: Point de
punt, Brandpunt , o.
Décussé, ée, adj. in de plantkunde, Bij
paren.
D.écussis, m. eens Romeinsche munt.
Décussoire, m. Werktuig , om den etter
te doen uitloopen, o., Etterleider, m.
'Décuver, V. a. W. gebr., (Wijn) tappen.
Dédaigner, V. a I'erachten, Versmaden.
*—, Verwaarloozen, [Zersmaden. * --,
Weigeren, Elfwijzen, Versmaden. *—,
Niet waard achten, Versmaden. *—,
Verwerpen, Versmaden. * —, Onwaar
achten , Verach ten. * —, V. n. Zich-dig

niet verwaardigen, Versmaden.
-Dédaigneur, m. ,4froerende oogspier, vr.
,Dédaigneux, use , adj. Verachtend , Ver.
smadend, Honend, Smadelijk. * --,
n., als : Faire le -r, Zich verwaand

aanstellen.
P1éc1aigneuse, f. als: Faire Ja —, Zich zeer
preutsch aanstellen , Preutsch zijn.
Dédaigneusement, adv. Met verachting of
versmading , Smadelijkk ; Traiter — ,
Smadelijk bejegenen.
Dédain, m. Minachting, Verachting, vr.
Dédale, m. fig. Doolhof, Bajert, m. ,
Verwarring, vr.
Dédalée., f. geslacht van kampernoelje`.
Dédamer, V. n. Den dam verzetten.
Dedans, aslv.. Er in, Binnen in, Binnen ; Là-dedans , Daarin , Daarbinnen ;
Par — (la ville) , Door -(de stad) heen;
En —, Binnen in., Er in ; Iei — , Hierin; pop.. Mettre —, In * de gevangenis
,zetten; fig. facn. je ne sais encore ni —
ni dehors , Ik heet er nog niets van.
—, scheepsw. , als : Mettre les voiles
--, De zeilen binnen halen. * —, bij
valk. , als : Mettre on oiseau —, Een'
vogel tot de valkenjagt gebruiken. * —,
in _de rijsch. , als : Mettre un cheval —,
Een paard afregten. *—, m. Binnen
Inwendige , o. ; Au —, Van bin.-ste,
flea, (d. i. binnen 's huis, binnen
's' lands , binnen in het ligchaam);

ook : In her binnenste. * — , bij steek•
spel., als : Avoir deux -- , Den ring
tltiweemadi gestoken hebben. * --, Galer ij in eene kaatsbaan, vr.
Dédicace, f. Inwijding (van eene kerk,
enz. ), vr. ; van hier : —, on : Fête de
1a —, Kerkwijfeest, o. , Kerkwijding,

Kerkmis , Kermis, vr. * — , voor een
boek, Opdragt , vr.
Dédicatoire , adj. f. , als.: Épitre --, Op.

drags , yr.

°—

Dédier, v. a. Toewijden.
, Opdragen.
Dédire, v. a. irr. Hetgene iemand in onzen naam gezegd of gedaan heeft, .'voor
onvoldoende verklaren of herroepen,
niet erkennen, niet laten gelden. *—,
Iemand iets bessen liegen, Hem tot
eenen leugenaar maken. *— (se), v.
pr. Zijne woorden intrekken of herroepen; ook: Terug treden, Zijn woord
niet houden ; fig. S'en —, Terug gaan,
Het laten varen, Vermijden.
Dédit , m. fam. Herroeping of Intrekking van zijne woorden, vr. *—, Rouwkoop , m.

Dédolation, f. in de heelk., Schuine afsnijding , vr.
Dédonimagement, m. Schadeloosstelling,
Vergoeding, vr.
Dédommager, V. a. , als : — q. q. de q.
ch. , Iemand voor iets schadeloos stellen, Het hem vergoeden. * — ( se) _, v.
pr. Zich schadeloos stellen.
Dédorer, V. a. Set verguldsel afdoen.
*— (se) , v. pr. Het verguldsel verliezen ; Ce cadre commence h se —, Hes
verguldsel begint van deze lijst af te
gaan.
Dédormir , V. a. w. gebr. , als — de l'eau,
Do koude van water afnemen.
Dédortoir,, m, weleer, Stok, om, de takken ter zijde te buigen, m.
Dédoubler, V. a. De voering uitdoen.
* — , van steenen, Splijten. * —, in
de krijgsd. , In tweeën verdeeles, Op
de helft verminderen. *-- (se), V. pr.
Zich laten splijten, Splijten.
Déduction , f. 4ftrek , m. , Aftrekking,
vr. ; — faite des charges , Na aftrek
der kosten. * —, in de weteusch. , Verslag, Verhaal, o., Mededeeling, Ont's ikkeling, vr.
Déduire , V. a. irr. Aftrekken , dfkorten.
* ' , Verhalen , voordragen , Mededeelen ,Ontwikkelen`. * — , Afleiden, Ontleenern , Doen voortvloeijen. *-- (se),
V. pr. Af te leiden zijn , Kunnen af,
geleid worden , Zich laten afleiden s
Af eleid worden.

:

Dééringie , f. eene plant.

Déesse, f. Godin, Godes, vr.
Défhcher (se) , V. pr. fan. , als : Se fhcher
et se —, Kwaad worden en weder goed
worden.
Défaillance , f. Flaauwte , Onmagt , (Kat
vr.; Tomber en —, Flaauw-zwijm,)
worden , In onmagt vallen ; Avoir de
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fréquentes défaillances, Elan gedurige
flaauwten onderhevig zijn; van hier:
de nature, Natuurlijke zwakheid,
door ouderdom, vr., Verval van krach.
ten , o. * •-, weleer in de scheik., zie
Liquescence. * -, in de nat. hist. , Iferzwakk ing , vr. , zie Flétrissure.
Défaillant , te, adj. bij regtsgel., Ontbre.
kend; La ligne défaillante , De ontbrekende linie. *-, m. Degene, welke,

van aanzien, Wantrouwen, M,iscre•
diet , Discrediet , o.
Défavorable, adj. Ongunstig, Nadeeltg.
Défavorablement,adv. Ongunstig, Nadeelig.
Défécation, F. in de scheik., Zuivering,

,

gedaagd zijnde, niet verschijnt.

Défáillante , f. zie Défaillant, m.
Défaillir, v. n. irr. déf. bijna veroud., Outbreken. * — , Verzwakken , In krach ten verminderen; 11 se sent -, Hij
voelt, dat hij verzwakt , Hij voelt
zijne krachten afnemen.
V. a. irr. Ontdoen, Te niet doen,
Vernietigen , Losmaken , Losdoen, Loskrijgen , Open maken , Ontbinden
Verbreken; - un noeud , Eenen knoop
losmaken. * -, Dooden, in: Cette femme a défait son fruit , Deze vrouw heeft
hare vrucht afgedreven. *-, Verslaan
(een leger); fig. Overtreffen. *--,
Vermageren , Mager doen worden , enkel in: Etre défait, Vermagerd zijn.
*— , Ontdoen , Ontslaan, Bevrijden;
- q. q. de q. ch. , Iemand van iets bevrijden. * - (se), V. pr. Losgaan, Losraken. *-, Zich verdoen, Zich ombrengen. * --, als: Se - de, Zich ontdoen, bevrijden van; Se — d'uiie marchandise , Eene waar verkoopen of ver
Sc - de q. q., Zich van ie--ruilen;
mand ontslaan; ook: Iemand ombren.
gen , dooden, van kant maken.
Défait, te , adj. Vermagerd , Vervallen.
Défaite , f. Nederlaag , vr. * -, in den
handel , Vertier , o. ; Ire de bonne —,
Goed afgaan , Wel aan den man willen ; Etre de mauvaise -, Slecht afgaan,
Niet aan den man willen. *-, Uit
vr.
-vlugt,Lis
Défalcation , f. 4ftrekki ng , vr.
som).
(van
eene
a.
Aftrekken
Défalquer, V.
Défaut , m. Gebrek , Iets ontbrekends , o.
*_, Gebrek, Gemis, o., Mangel, m.,
.fdfwezigheid , vr. ; van hier : -Au —
de _, Bij gebrek van , losplaats van.
`* --, Gebrek , o., Feil , Fout, Ondeugd, vr. * - ; Plaats, waar iets
eindigt, als: Etre blessé an - des c8tes , Gewond worden op de plaats, waar
de ribben eindigen. *-, bij jag., als:
Les chiens sont en - , De honden zijn
liet spoor kwijt; Relever le --, Neder
op het spoor komen. , Niet -verschijning (voor eenen regter), vr.
Défavear, f. Ongunst, vr. * --, Verlies

Défaire,
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Reiniging, Loutering, vr,

Défectif, ive, adj. in de spraakk. , als t
Verbe —, Gebrekkig werkwoord, o.
* --, in de rekenk. , zie Déficient. * - ,
in de meetk. , als : Hyperbole défective ,
Gebrekkige hyperbool, yr.
Défection , f. Verlaten (eener partij,
enz.), o., Weérspannigheid, Oproerigheid , vr. , gifval , m. , Elfvalligheid ,
Ongehoorzaamheid , vr.
Défectueusement, adv. w. gebr., Gebrekkig.
Défectueux , use , adj. Gebrekkig , Wrak.
*._, Niet in behoorlijke orde, Gebrekkig, Waaraan iets ontbreekt, Onvolledig , Defect ; Livre - , Defect boek,
o. ; tin ouvrage —, Een onvolledig
of oncompleet werk , o.
Défectuosité, f. Gebrek, o., Onvolkomen hei d , Onvolledigheid , vr.
Défendable, adj. Verdedigbaar, Houdbaar.
Défender sse , f. bij regtsgel., Verweer
-ster,
bedaagde, vr.
Défendeur, m. bij regtsgel. , Verweerder ,
Gedaagde, m.
Défendre, V. a. I7erdedigen , Verweren.
* —, Verdedigen , Beschermen. * --,
Verdedigen, Beschermen, Beschutten,
Behoeden , Hoeden ; Ce mur nous défen t
du vent , Deze muur beschut ons tegen
den wind.- * - , Verbieden. * - (se),
V. vr. Zich verdedige n of verweren,
Elkander verdedigen of beschermen.
* -, als : Se- de q. ch. , Iets van zich
afschuiven , ,Het van de hand wijzen,
Zich van iets verschoonen; van hier:
Se - du prix , Over den prijs onder
prijs eens wor--handel,Ovr
den ; I1 se défendit ' d'un si Naut prix,
De prijs was hem te hoog ; ook : Ontkennen, Loochenen ; ook : Zich van
iets onthouden , Iets nalaten; Je ne
m'en puit —, 1k kan het niet laten;

spr. w. fain. 11 est rare qu'on se défende
de sa bonne fortune, Het zijn sterke
beenen , die de weelde kunnen dragen;
ook: Tegen iets op zijne hoede zijn,
Zich tegen iets beschutten , Voor iets
schuilen , Zich in acht nemen voor,
Zich wachten voor. *-, v. n. bij regtsgel., Zich verdedigen of verweren te•
gen zijne tegenpartij.

Défends, m. bij regtsgel. , als: .tre en -,
Verboden zijn , als : Ce bois est en --,
In dit bosch mag niet gehakt of gejaagd worden, Er mag geen vee to ge.
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dreven worden; Cette eau est en -, In
dit water mag niet geyischt worden ;
Ces animaux sont en - , Deze dieren
mogen niet buiten loopen , enz.
Défensable , adj. van eene erfenis , Niet
aan ieder toegestaan , Waarvan het
genot voor eenigen tijd verboden is.
Défense, f. Verdediging , vr. ; - de soimCme. $ Zelfverdediging, vr. ; Se mettre
en (état cie) -, Zich in staat van ver
stellen. *-, Verbod, o. *-,-deign
Verdediging, Verwering, Regtvaardiging , vr. ; van hier : Défenses, pl•
,Schriftelijke verantwoording, vr . , Perweerschrift, o,; Défenses au contraire,
Ds bij een vonnis gevoegde bepaling,
waarbij Bene der partijen de vrijheid
vordtgegeven, om schriftelijk op dat
te antwoorden, -wat in het von--gen
nis ten nadeele van dezelve moge gezegd wezen , vr. ; Défenses , Arrêt de
défenses, ou Jugement de défenses, Ponnis, dat men verkrijgt, om de uitvoering van een ander vonnis te verhinderen , o. ; Fournir les défenses, Zijn
yerweerschrift inleveren. * a-, bij leidekk., Lijn, waarmede zij zich op
gevaarlijke plaatsen vastbinden, vr.
* -,

Touw, waaraan eene lat neder -

hangt , om de voorbijgangers te waar
dat er gewerkt wordt , o. *-,-schuwei,
scheepsw. , Défenses, p1. LPrijfhouten,
.kerkhouten , o. meere. , Oplangen , m.
meerv. , Wrijfworsten . vr. mrv. * -,
* --- , in den vestingb. , Défenses , pl.

Ferdedigingswerken , o. ?zeerv. ; Ligne
de -, Defenslinie , Defenslijn, Linie
van defensie , vr. * , in de nat. hist. ,
Défenses, pl. Slagtanden , m. meerv.
Défenseur, m. Verdediger . Beschermer ,
m. ; van hier : -- ofcieux , ,dvokaat
of Verdediger van beschuldigden voor
crimineele regtbanken , m.
D-éfensible , adj. ongebr. , zie D éfensif.
Défensif, ive, adj. Tot verdediging of
verwering dienende , Verdedigend, Ver 'verend; Arme défensive, Verdedigingswapen , o. ; Ligue défensive , Traité - ,
Ver-verend verbond , o. * -, in de geneesk., als: Topiq^ae -, ou: * --, m.
JYoorbehoednziddel (vooral tegen den in.
vloed der lucht), o.
Défensive, f. Tegenweer , vr. ; Etre sur la
-, Se terir sur la --, Zich verweren
Verwerendcr ivi jze ageren.
Déféquer, v. a. in de scheik., Van droesem zuiveren.
Déférant , te, adj. Toegevend.
Déférence, f. Toegevendheid, Inschikkelijkheid, vr.
-

DEFT
Déférent, m. in de oude sterrek. , zekere

cirkel , om de uitmiddelpuntigheid ,
den naasten en versten stand der pla.
neten , aan te wijzen. * - , Merk van
de muntplaats, van den muntmeester en
van den stempelsnijder , o. * -, adj.
m. , als : Canaux déférens, Toevoerende
vaten , (d. I. die vaten , welke het in
de teelballen bereide zaad naar de
zaadblaasjes voeren ,) o. sneerv.
Déférer , v. n. Toegeven, Zich (uit achting of eerbied) onderwerpen (aar. ,
h). * -, V. a. Bewilligen , Toekennen,
Toestaan, Schenken , Geven, Ver/eenen , Opdragen (wegens uitstekende
bekwaamheden , enz). °- , dankla.
gen , Beschuldigen, Aangeven. * --,
als: --- Ie serrnent à q. q., Iemand
den eed afvorderen. * -- (oe), v. pr.
Zich beschuldigen; ook: Elkander beschuldigen.
Déferler, V. a. (De zeilen) losmaken,
laten vallen, ontrollen.
Défermer , V. a. veroud. , In vrijheid stel
-len.
Déferrer, V. a. Het ijzerzwerk van (b. v.
eens deur) afnemen ; - tine roue , Den
hoepel van een rad nemen; - un cheval , Een paard een hoefijzer aftrek
Le - des quatre pieds, Het al de-ken;
ijzers afnemen; - on lavet, Het beslag
van een' veter afdoen. * -^ (se) , v. pr.
van paarden, De ijzers verliezen; van
eenen veter , als : Ce lace: s'est déferré, Het beslag is van dezen veter af
-gean.
Défet, m. bij boekhand., als : Les défets„
,
o.mry.
defecte
bladen
,
De
defecten
De
Defeuillaison , f. Afvallen der bladeren,
o. * .-, Tijd van het afvallen der bladeren , m.
Défeniller, V. a. (Boomen) ontbladeren ,
ontbinden , (afbladen , afbladeren).
Déffais, m. pl. weleer, Vrije visscherij , vr.
Défi, m. Uitdading , vr.
Défiance . f. Wantrouwen , Mistrouwen,
o . ; Avoir de la -- de soi-même, Zich
zelven wantrouwen.
Défiant, te , adj. Wantrouwend , Wantrouwig , Achterdochtig.
Déficient , adj. m. , als : Nombre -, Ge•

tal, dat greeter is , dan al deszelfs
gelijk opgaande deelen zamengenomen ,
(b. v. 8, terwijl i, a en 4 slechts 7
maken ,) o.
Déficit, m. ontbrekende , Te kort , Defici t , m.
Dé tier, V. a. Uitdagen, Uittarten. * -,
Tarten; Je vous en défie , Je vous déle
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de le faire , Ik tart u , dat gij het doet; fig.
Trotseren, Braveren, T'erduren, Tarten.
*— (se), v. pr. (de) Wantrouwen , Mis
Verdenken; Se — de soi-mê,•-trouwen,
me , Zich zelven wantrouwen ; ook:
Vermoeden ; ook : Niet gelooven ; ook :
Elkander wantrouwen; ook : ( scheepses.)
Op zijne hoede zijn. * —, V. n. scheepsw.,
Zich in acht nemen , Op zijne hoede
zijn , Zorgen (voor, de).

Définitoire, m. Vergadering van defiraitores , vr., Definitorium , o.
Déflagration, f. in de scheik. , Verbras.
ding (met vlam) , vr.

Détgurement, m. fam. w. gebr. , Mis.
vormdheid , vr.
Défigurer, V. a. Mbsvorrnen, Mismaken,
Bederven , Verminken. * — (se), V. pr.

Misvormd worden.
.Défilé , m. Enge weg, Pas , m. , Engte,
vr.; fig. T7erlegenheid, vr. , Naauw, o.
Défiler, v. a. ,dfrzjgen. *_, bij kaarsenmak. , als : — les chandelles, De kaar.
sen van de spijlen nemen. *.....(se), v. pr.
van iets dat geregen is, Losgaan, Uit
elkander gaan; fig. fans. Le chapelet se
défile, Het gezelschap raakt uit elkan.
der. * —, V. n. in de krijgsd., In gelederen voorbij gaan, Defileren; fig.
als Notre académie défile , De leden
van onze akademie sterven het eene na
het andere.
Défini, ie, adj. Bepaald; Prétérit —, (in
de spraakk.) , Bepaald verledene tijd,
(b. v. J'ai parlé , Ik heb gesproken),
Zamengestelde tegenwoordige tijd , (bij
anderen: Pa/maakt verledene tijd), m.;
Étamines définies, (in de plantk.), Stam.
,pertjes, welke gemakkelijk kunnen geteld worden , o. meere. * — , m. Bepaalde zaak, vr.
Léfinir, V. a. Bepalen, Vaststellen. *—,
Bepalen, Verklaren , Naauzvkeurig be.
schrijven , Een naauwkeurig denkbeeld
van ... geven. * =, Doen kennen,

Kenbaar maken, Beschrijven, Schilde
Bepalen,-ren,dfschil.*—v
Besluiten , Vaststellen.
Définisseur, m. w. gebr., Beschrijver, m.
Définiteur, m. bij sommige geestelijke orden, Bijzitter, Raadgever, Defini•
tor, m.
Définitif, ive, adj. in de regtsgel. , Beslissend ; Arrêt — , Sentence définitive
Beslissende uitspraak , vr., Eindvon.
nis , o. ; Décision définitive Volkomene
afdoening, vr., Eindvonnis, o.; En dé.
finitive, Door een beslissend vonnis.
Définition , f. Bepaling, Verklaring, vr.;
— de nom , Woordbepaling , yr. ; — de
chose, Zaakbepaling, vr, *—, Beslissing , Uitspraak , vr.
Définitivement, adv. Beslissend , Geheel
en al, Door een eindvonnis.
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Défléchi, ie , adj. in de nat. bist., Afge•
tineken, Deszelfs natuurlijke rigting

verloren hebbende.
Déflegmation, f. in de scheik., Zuivering
van de overtollige waterdeelen, vr.
Déflegmer, V. a. Fan de overtollige waterdeelen zuiveren.
Défleuraison , f. Afvallen der bloemen , o.
* — , Tijd , wanneer de bloemen afvallen , m.
Déflenrir, V. n. De bloesems verliezen.
Uitbloeijen ; L'arbre est défleuri, De
boom heeft uitgebloeid. * —, v. a. Den
bloesem doen verliezen. *—, van preimen, enz., Het waas van iets afvegen.
Déflexion, f. dfwijking (van deszelfs weg
door de Bene of andere oorzaak), vr.
Défloration, f. Ontmaagding, Onteering,
vr. *—, Verlies van den maagdom, o.
Déflorer , V. a. Ontmaagden , Onteeren ,
Schofferen , Verkrachten.
Défluer , V. n. in de sterrek., Zich meer
en meer verwijderen.
Dé foncement , m. Daad van D éfoncer.
Défoncer, V. a. (Een vat, enz.) den bodem in slaan , Den bodem uit (een vat)
slaan. s—, in den landb. , als : — un
terrain, Eenen akker twee of drie spit
diep omspitten of omwenden, (hetzij
om er mest in te doen, om er andere
aarde in te brengen, of om de aarde
goad los te maken, zoo dat het onder ste spit boven komt ;)van hier: — une
prairie , Eene weide diep omspitten,
omploegen. * — , bij loofij., als : — un
cuir,, Een vel treden. * — (se), v. pr•
als : Le tonneau s'est cléfoncé , De b odens is uit het vat gegaan , gesprongen; Le lit se défonca , De onderlaag
van het bed brak , viel er uit. * --,)
V. n. scheepsw., Uit de lijken waaijen.
Déformation, f. Vervorming , (Misnor-

siting, vr.

Déformer, v. a. Den vorm van ... ver
Bederven , Misvormen , Uit-ander,
het fatsoen brengen. * -- '(se), V. pr.
Den vorm of Her fatsoen verliezen,
Eene andere gedaante aannemen of ver
-krijgen.
Défouetter, V. a. als: — un livre, De touzvas
,
boek
ombonden
wen , waarmede een
losmaken.
Défourner, v. a. Uit den oven nerven, ha-

len of krijgen. * — (se), V. pr. in het

troksp., Den bal van den kant tegen
bel in de poort laten loopen -overd,
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nadat hij vooraf op den anderen kant
doorgegaan is, Den bal van achteren
door de poort brengen.
Défourrer, V. a. De bladen (Cauchers)
van den zilveromslag ontdoen.
Défrai, m. w. gebr., Betaling van do
uitgaven van een huis, vr.
Défrayer , V. a. Vrijhouden , De kosten
van vertering voor ... betalen.
Défrayeur, m. w. gebr. , Die vrijhoudt.
Défrichement, m. Ontginning, vr., 4anbouw, m.

Défricher, v. a. (Land) ontginnen, 4anbouwen; fig. Ontwarren. *-- (se), V.
pr. Ontgonnen worden.
Défricheur, m. Die ontgint, Oanbouwer, M.
Défriser, v. a. De krullen uit (het haar)
doen, De krullen in de war brengen.
Défroncer, V. a. De plooi/en of kreukels
uit ... doen of strijken ; fig. -- le
sourcil, Het voorhoofd ontfronsen.
Défroque , f. Nalatenschap van eenen monnik of ordesbroeder, vr.; fig. fam. 1Va.
gelatene (roerende) goederen, o. mrv.
Défroquer, V. a. Iemand bewegen, om het
kloosterleven te verlaten; fig. fam. Ie wand van het zijne berooveta, Hein
uitkleeden. *-- (se), V. pr. De kap op
den tuin hangen.
§ Défructu, m. Iletgene aan fruit, salade, kaarsen, hout, enz. geleverd wordt
door iemand , bij luien men eenen maaltijd doet voor gemeenschappelijke rekening , Verschot voor fruit , salade,
en z. , o.

Défructum , m. weleer , Tot op de helft
uitgedampte most , m.

Defterdar ,m. Groot- schatmeester van den
Turkschen keizer , m.
Défuner, v. a. scheepsw., (De masten) af
takelen.
Défunt, te , adj. Overleden , Gestorven,
Wijlen. *_,m. Overledene, Doode, m.
Défunte , f. Overledene , Doodt, vr.
Dégagé , ée, adj. fig. Los, Vrij, Onge.
dwongen, Bevallig ; fam. Avoir des airs
dégagés, Een weinig te vrij in den
omgang of te vrijpostig zijn. *-, als:
Degré -, Verborgene trap, Neventrap ,
-vr.; Chambre dégagée, Eene kamer met
eenen verborg enen uitgang; Unevie dégagée, Een leven, dat zich met geene
wereldsche zaken bemoeit, o.
Dégagement, m. Lossing, Inlossing, Ontbinding, enz., vr., zie Dégager; -- de
sa parole, De vervulling zijner beloft e, vr.; ook : Terugnemen van zijn
woord, o.; Le - de la poitrine, De ver
losmaking of verruiming der-ligtn,
borst. yr. • -, in de bouwk. , Verbor-

-

gene uitgang , m. , Geheime deur , o.;
Un escalïer de -, Bene geheime trap ;
Une porte de -, Eene geheime deur.
* —, in de houtsnij.ktuide, Opwerking,
Sterke uitsteking der omtrekken, vr.
* —, in het scherm. , Losmaking des
degens van dien zijner tegenpartij,
vr. ; van hier: fig. I"lugheid , vr.; ook:
Vrijheid van verpligtingen, vr.
Dégager, V. a. Lossen, Inlossen,, (Het ver•
pande) weder vrij maken ; 11 a dégagé
sa montre qu'il avait mise au mont-depiété, Bij heeft zijn horlogie uit
den lombard gehaald ; -- des terres,
Landerijen vrijmaken. * - , Vrijmaken, Zijne vrijheid of Zijn ontslag
bezorgen ; -- on soldat, Een' soldaat
zijn ontslag bezorgen ; - q. q• d'une
obligation, Iemand van zijne verplig.
Ling ontslaan of bevrijden ;. - sa parole, Zijn woord terug nemen of intrekken; ook: Zijn woord houden; - sa
foi, Zijne trouw houden ; - ses sermens, Zijne eeden nakomen; fig. - son
coeur, etc. , Zijn hart, enz. aftrekken,
, Losmaken,
vrijmaken, bevrijden.
Verligten , Verruimen ; - la poitrine,
De borst losmaken. * —, Bevrijden,
Uit ... helpen, Uit ... redden;
q. q. de la presse , Iemand uit het gedrang helpen. *-, in de bouwk., als:
- un appartement, .flan een vertrek eenon (geheimen) uitgangbezorgen. *-,
in liet schermen , als : - Ie fer, Zijn'
degen losmaken. *--, van kleedingstukken , (De gestalte) met voordeel
doen zien; Cet habit dégage Ia taille,
Dit kleed doet de gestalte met voordeel zien. * - , schtepsw. , als : - on
vaisseau, Een schip , hetwelk door den
vijand vervolgdwordt, bevrijden; --une corde, Een touw klaren, *- (se),
of bevrijden , Zich
V. pr. Zich losmaken
redden uit ... , Zich verlossen van . ..;
Se - de q. q. , Zich van iemand afmaken , Hem verlaten. *--, v. n. Zijnen
degen losmaken.
Dégaine, f. fam. enkel in: Une belle --,
Eene dwaze handelwijze; D'une belle
..., BBelagchelijk, Zot , Dwaas ; C'est
on homme dune belle -, Die man stelt
zich zot aan.
Dégalner, V. a. Uit de scheede trekken ,
Uittrekken , Trekken. * -, V. n. fam.
Den degen trelkken, Van leer trekken.
* -- , m. fam. als : 11 est brave j usqu'au -,
hij is dapper, zoo lang hij den degen
niet behoeft te trekken.

*_

-r

Dégalneur, m, fam. Zwetser

ter,rn.

, Iloorvech-
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Déganter, V. a. De handschoenen uittrekken. * — (se) , v. pr. Zijne halndschoenen, uittrekken.
Dégarnir, V. a. Het garneersel van ... af-

doen, aftornen. *--, De meubels uit
... nemen , Het huisraad uit ... weg.
nemen. *--,'in de krijgsd., Ontblooten,
De bezetting of Een gedeelte der bezetting uit ... wegnemen; ook: Verzwakken; (ten aanzien van krijgs. en
mondbehoeften,) Berooven , Ontblooten;
Cette place était dégarnie de munitions,
Deze vesting tivas van ammunitie outbloot. * — , scheepsw. , Onttakelen. *—,
bij tuinl., De nuttelooz'e takken van ...
'wegsnoeijen. * — (se), V. pr. van boomen, De takken verliezen. 7—, Zich
dunner kleeden; La tête se dégarnit de
cheveux, Het hoofd verliest de haren,

wordt kaal.
Dégasconner, V. a. Het Gascognisch accent

afleeren. * — (se) , v. pr. Zijn Gascognisch accent afleggen.
Dégat, m. Verwoesting, Vernieling , Scha
Verkwisting (van eetwa.-de,yr.°
waren , enz. bij Benen maaltijd
enz.) , vr.
Dégauchir, V. a. Gereed maken of Bereiden (hout , steenen , enz. tot het gebruik); fig. fam.. Beschaven. * — (se),
V. pr. fig. fam. Beschaafd worden, Zi j ne lompheid afleggen.
D égauchissement , m. Bereiding, vr., zie
-Végauchir.
Dégel , m. Dooi , na. , Dooiji ng, Ontdooi jing, vr.
Dégeler, V. a. Ontdooijen , Doen dooi/en.

* — (se), v. pr. et : * — , V. n. Ontdooi jen ,
* —, V. imp. Dooi/en.
Dégenération, f. %/erbastering, Veraarding,

Ontaarding , vr.
V. n. Verbasteren, Veraarden,
Ontaarden. * -- , ( en) Veranderen in,
Overgaan of Overslaan tot.
Dégénérescence , f. Neiging om te verbasteren , te ontaarden , vr.
Dégingandé , ée , adj. fam. Eenen waggelenden gang hebbende ; 11 est tout — , Hij
gaat, alsof hij lendenlam ware; fig.
Ongeregeld , Onbestendig.
Dégluer, V. a. Van de vogellijm bevrijden,
Dégénérer,

Van de lijmroede afdoen. * --, als : —
les yeux , De oogen openen , wanneer ze
met een kleverig vocht toezitten. * —
(se), v. pr. Zich van de lijmroede losmaken. * ---, als : Sc — les yeux, De
kleverige stof van de oogen doen en

deze daardoor openen.
Déglutinateur, m. spier yen de Pharynx.
Déglutiteur, in. spier van den slokdarm.
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Déglutition,. f. bij geneeskunde, Opslok.
king , vr.

Dégobiller , V. a. vuig. Overgeven , Spuiven.,
.Nameten.
Degobillis-, m. vulg. Uitbraaksel s, Braak.

sel , o.
Dégoiser, V. a. et n. fam. fig. Snappen,
Keuvelen , Babbelen.
Dégommage, m. Uitkoken der zijde, ons
ze van de gosh te zuiveren , o.
Dégommer, V. a. D.e gom uit ... koken.
Dégonder, V. a. Onthengselen , 4fnemen ,:
Uitnemen. *— (se),.v.pr. Van de h engsels gaan.
Dégonfler,, V. a. Eene zwelling;uit .
of verdrijven. -(e):_, v...p-r. De
zwelling verliezen, Weder dun of slap
worden.
Dégor, m. bij scheik. , Vi tloopbuis, vr.
Dégorgement, m. Uitbreking , Losbarsting f.
Ui tstrooming , Ontlasting , vr.
Reiniging, Wasschingr, Spoeling,. vr.
Dégorgeoir, m. bij smeden , Beitel voor
gloeijend ijzer , m. ; ook : zekere hamer
aan het eene eind plat , aan het andere
puntig, m. ; ook : Vijl. wet twee handvat ten, vr. *--, bij artiller., Ruimnaald,
yr.; ook : Priem , m. * —, in de fabrijk.„
Waschmolen , on.
Dégorger, V. a. Losmaken (hetgene ver.
stopt ie) ; --, on tuyau , Eene pijp loswaken. * --, Reinigen , Uitwasschen,
Spoelen, Uitspoelen. * — , als : — le poisson ,.De viscri spenen. * -- (se), v. pr.Losgaan ; ook : Zich ontlasten , Ui tloopen t
fig. Se — de q. ch., Zich van iets ontdoon,.
Iets uitlaten. * --, V. n.' van verstopte
pijpen , enz. Losgaan. * —, van visch ,
Den grondi, en smaak in versch water
verliezen ; Faire — le Poisson ,. De-visch
spenen.
Dégoter , V. a. fam. Van zijnen post ver
-drijven.
Dégourdi , m. fam. Slimme gast., Schrandere bol, m.
Dégourdir, v. a. De verstijving of verdoeving doen ophouden , Weder leven en
beweging in ... brengen; fig. fam. —
un jeune homme, Eenen jongen mensch
het stijve en linksche in zijne manieren afwennen. * —, als: — de l'eau,
De koude van water afnemen , Water
even warm maken. * — (se), V. pr. De
verstijving of verdooving verliezen,
Weder leven en beweging krijgen; fig.
Betere manieren aannemen.
Dégourdissement, m. Verdrijven der ver
of verdooving, vr.
-stijvng
Dégott, M. van spijzen, enz. Walg,. yr.,.
,fl(keer , Tegenzin , m, , Walging, vr,;;
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J'ai un —• pour Ie vin, Ik heb. eene walg
van den wijn, De -wijn walgt mij, Ik

walg van den wijn , Mij walgt van
den lvijn; fig. Walg, vr., Afkeer, m.
*_, ten aanzien van dingen , Walg,
v • ., Tegenzin , .Afkeer, Weet - zin , m ;
Avoir da — pour le travail, Een' afkeer
van den arbeid hebben; tig.Kwelli ng, Onaangenaamheid , Verdrietelijkheid , vr.
Dégottant, te , adj. Walgelijk , Vies ; fig.
Walgèlijk , Onaangenaam , Stuitend.
*_, Zan onaangenaamheden blootstellende, Verdrietig, Onaangenaam. * —,
in. Walgelijke, o.
Dégottté , m., als : Faire le — , Zich vies
houden.
Dégoáter, v. a. Walgen, Walging veroorzaken, Doen walgen. * —, Eenen afkeer van of tegenzin in (de)... inboezemen , A .4fkeerig maken van ... ; van
hier: Etre dégcAté de la vie , etc., Het
leven , enz. zat, moede zijn. *....(s e),
v. pr. (de) Wars van ... worden, Wars
of Moede worden, Benen -afkeer van,
of tegenzin in ... krijgen.
Dégouttant, te , adj. Druipend, Druipnat.
Dégouttement, m. Druipi ng, rekking , vr.
Dugoutter, v. n. Druipen, Druppelen,
Droppelen, Druppen, Lekken , Leken.
*—, van dingen, waarvan iets afdruipt,
Druipen , Lekken ; spr. w. , S'il Aleut,
it dégouttera sur voos, Gij zult in mijn
lot deelen. * —, v. a. fig. Met iets behebt zijn, Overvloeijen van.
Dégradation , f. Ontzetting of Berooving
van een ambt, waardigheid, enz., 4fzetting, vr.; — de noblesse, Ontadeling, vr. *—, Verlaging van rang,
Degradatie , vr. ; — d'un militaire , Degraderen van Benen krijgsman, o. *--,
bij regtsgel. , als : — de biens , Schade
aan een landgoed, bosch, enz., vr. *—,
in de schilde rk. , Vermindering of Ver
kleuren , Schakering , vr.-zwakingder
Degrader, v. a. Van een ambt, waardig.
heid, enz. ontzetten , .4ƒzetten ; -- de
noblesse, Ontadelen. * —, Tot eenen
minderen rang verlagen, Degraderen;
fig. Verlagen, De achting of Het aanzien benemen. 'j—, I>ernederen, Verlagen, Onteeren, Schenden. * —, Bederven , Schenden , Nadeel of Schade
toebrengen aan. * --, scheepsw., als
-- no vaisseau , Een schip afkeuren, Het
onttakelen. * — , in de schilderti. , (Het
licht , enz.) trapswi jze verminderen ot
verzwakken, Schakeren. * -- (se), v. pr.
Zich verlagen of onteeren.
Dégrafer, v. a. Loshaken, Onthaken.

Dégraissage, Dégraissement , in. Uitdoen of

DEAR.
Reinigen van smeer , o. , zie Dé tais'ser.
enz. af-

Dégraisser, v. a. Het smeer, vet,

scheppen, afdoen , uitdoen,, uitnemen,
afvegen, enz., 0nt4'lakken, Ontvlekken;
r-. du bouillon, Het. ,vet van bouillon
afdoen; — un -habit , De vetvlakken uit
Benen rok maken ; — on chapeau , Lenen
hoed schoon maken ; — les ch'eveux , Het
smeer uit het haar maken. * -- , in den
landbouw, De gonst wegnemen , Schraal
maken; fig. fain. (Iemand) een gedEelte
zijner (onregtmatig verkregene) bezittingen ontnemen , Hem plukken.
Dégraisseur, m. Ontvlakker, m. * -- , in
de lakenfabr. , zeker werktuig, T aschbak, in.
Dégraissoir, m. Schraapmes , (om het vet
van de darmen te maken,) o.
Dégrappiner, V. a. Door middel van dreg.
gen (eenschip) uit het ijs losmaken.
Dégras, m. Traan , waarmede zeemleer
bereid is , vr.
Dégraveler, V. a. (Eene pijp) van zand
zuiveren.
Dégravoiment, M. Wegspoelen, 4fkabbelen , o. ,_zie Dégravoyer.
Dégravoyer, V. a. De aarde om , aan , of
langs.. . wegspoelen, afkabbelen, ontblooten.
Degré , in. Trede, vr. , Trap (eener trap,
enz.), m.; fig. Graad, Trap , m. * — , in
de meetk., Graad, m. *—, in de spraakk.,

als: Degrés de comparaison on de signification , Trappen van vergelijking , m. mrv.
Dé ;réement,m..,Otakeli ng,Onttakeling,vr.
Dégréer , V. a. wiftakelen , Onttakelen. *—,
door wind , enz. , Berooven.
Degrés-bordés , m. zekere schelp.
Dégtèverment, M. Verminderins van. belastingen , vr. *--, Ontheffing, Vrij.
lating , vr.
Dégréver , V. a. (Iemands) belastingen ver
'Vrijlaten.
-minder.*—,
Dégringolade , f. Neerrolling , vr.
Dégringoler, v. n. Neérrollen, Afrollen;
fig. Terug keeren , Op nieuw storten.
* —, V. a. fam. , als : -- l'escalier, De
trap' afvliegen.
Dégrisement, m. fain. Ontnuchtering ,. Ver.
nuchtering, vr.
Dégriser , V. a. fain. Nuchteren maken,
Ontnuchteren; fig. Ontnuchteren , De
begoocheling der hartstogten doen ver
zich zelven doen komen.-dwijne,Tot
* — (se) , v. pr. Ontnuchteren, Vernuchteren , Weder nuchter worden ; fig. Weder tot bezinning of bedaren komen.
Dégrossage, m. Dunner maken, o.
Dégrosser, V. a. (Staven tot draad) dunner maken.
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Dégrossir, V. a. Ruw bewerken, behouwen,
beschaven , enz. ; fig. van werken des
geestes, Ruw bewerken , Ontwerpen,
Schetsen. * — , bij draadtrekk. , Trekken.
* —, bij boekdrukk., als : -- une épreuve ,
Eene drukproef voor de eerste maal lezen en er de grofste fouten uitdoen.
Dégu , m. zeker dier.
Deguellie , f. zeker boompje.
Deguenillé, ée , adj. Met gescheurde ideeren , Schabberig , Haveloos.
Déguerpir , V. a. bij regtsgel. , ( Een onroerendgoed, dat men in huur heeft,) ver'.
laten. *—, V. n. Zijn huis, enz. ver
Vertrekken , Verhuizen ; fig. fam.-laten,
— d'un lieu , Eene plaats verlaten , Zich
van daar wegpakken ; Je le ferai bien —
Ik zal hem wel doen optrekken.
Déguerpissement, m. Verlaten van een on.
roerend goed, o.
Dégueuler, V. n. bas, Overgeven, Kal
-vern.
Dégueuleux, m. Kop (van steen , enz.) ,
uit welks mond hetwater in eene kom
loopt, m.
Déguignonner, v. a. fam. Uit het ongeluk
helpen (zie Guignon).
Déguisement, m. Vermomming, Verkleeding, vr.; fig. Vermomming, Verberging, Bewinzpeling , vr.; Sans •--, Onbewimpeld.
Déguiser , V. a. Vermommen, Verkleeden.
* --, Vermommen , Verbergen , Onkenbaar maken ; fig. Vermommen , Verbergen, Verschuilen , Ontveinzen, Verbloe'.
men ,Vergoelijken. * — (se), v. pr. Zich
vermommen of verkleeden; fig. Zich

op zich een gesloten deel opent, vr.
Déhiscent, -te ,° adj. in de plantk. , Van zelf

vermommen , verbergen verschuilen,
Veinzen.
Dégustateur 9 adj. m. , als: Commissaire —,
on: *--, m. zeker ambtenaar, Proever, m.
Dégustation, f. Proeven (van dran,ken),o.
Déguster , V. a. (Dranken) proeven , om
de hoedanigheid te leeren kennen.
Déliáler, v. a. De door de zon veroorzaakte
bruine kleur van ... doen verdwijnen ,
Dc huid van ... weder blank maken.
* — (se) , v. pr. De bruine kleur ver
ven , Weder eens blan.-lieznofvrdj
ke huid krijgen. * — , v. n. De bruine
kleur verdrijven, De huid weder blank
maken.
Déhanché , ée, adj. Ontheupt, Lendenlam ;
fig. Slap in de lendenen , Waggelend.
Déharder, v. a. Honden , die vier aan vier,
of zes aan zes gekoppeld zijn , loskop'

pelen.
Déharnachement, m. Uitspannen, o.
D éharnacher , v. a. Liet tuig afdoen.
Déhiscence, f. in de plantk. , - Wijze, waar-

opengaande.
Déhonté", ée , adj. Schaamteloos , Zonder
schaamte, Die alle schaamte heeft uit-

geschud.
Dehors , adv. ' Buiten ; Venir de —, Van
buiten komen; Mettre on domestique —,
Eenen knecht de deur uitjagen; S'ou•.
vrir' en --, Van -buiten of Naar buiten
open gaan; Porter la pointe du pied
en — , De voeten of teenen naar buiten
zetten ; Mettre un vaisseau — , Een op.
getakeld schip uit de haven brengen.
*_, prép. Buiten, als : Dedans et — la
ville , Binnen en buiten de stad ; ook :
Passer par — la ville , Buiten om de stad
gaan. * —, m. Buitenste, o.; Par—, Par
le --, Van buiten, Uitwendig; Ets` —,
Van buiten, Uitwendig; Le mal n'est
qu'en —, Het kwaad is slechts uitwen '.
dig ; Les — d'une maison , De omrin..
gende deelen van een huis , als: toegangen, pleinen, buitengebouwen, enz.;
Les — d'une place, De buitenwerken eener
vesting , o. meerv. ; Les — d'une ,ville,
De omstreken eener stad , vr. meerv.;
Au -- de, Buiten. *—, pl. Uiterlijk•
held, vr., Uiterlijk, Uitwendig voor.
komen, o. , Schijn, m.
Déhortatoire, asij. Vermanend, Aansporend.
Déicide, m. Godsmoord, m. * —, Gods.
moorder , m.
Déicole , adj. Een' eenigen God aanbid
Planbidder , $n. of-den.*—,mtf
Aanbidster van eenen eenigen God, vr.
Déidamie, f. zekere boom.
Déification, f. I7ergoding , vr.
Déifier, V. a. Vergoden. * — (se) , v. pr.
Zich als een' god aanmerken, goor eetoen god willen doorgaan.
D éinclinant , Déincliné , adj. m. , als : Ca.
dran — , Een deinclinerende zonnewijzer , m.
Déisielémonie , f. Vrees voor de Godheid
en de onzigtbare magten , vr.
Déisme, m. Geloof aan een opperwezen
zonder openbaring , Deisnsus, o.
Déiste , m. et f. Deïst, (d. i. degene, die

wel een opperwezen, maar geene opess-

baring gelooft,) m. en. yr.
Déité , f. in de fabell. , Godheid , vr.
Déjà , adj. Reeds, 4i'reede , Bereids , Al.
Déjection, f. Ontlasting, vr., Stoelgang

m. * —, Ontlasting, vr., -afgang _, m.

Déjeter (se), v. pr. van hout, Trekken,

Werken.

Déjellné , Déjeáner, M. Ontbijt, o.; van
hier : Déjeuner-diner, Ontbijt , dat de

plaats van een middagmaal bekleedt,
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o., zie ook : Dinatoire; fain. 11 n'y en a
pas pour un — , (van eene erfenis :) Het

heeft weinig te beduiden ; ook : (van
eene vesting:) Men zal dezelve zonder
moeite veroveren ; 11 n'en a pas pour
un ~ , (van eenen verkwister ten aan
een, zelfs aanzienlijk vermo--zienva
gen:) Bij zal er spoedig doorzijn;
C'est un — de soleil, (van eene stof,
die verschiet :) Dat zal- niet lang kleur
houden. * —, Ontbijt-servies, o.
Déjeílner, V. n. Ontbijten, Zich ontnuchteren; Servir h —, Het ontbijt op tafel
brengen.
Déjoindre , v. a. Doen losgaan , Losmaken.
* — (se) , v. pr. Losgaan, Uiteen gaan,
Pan elkanderen gaan.
Déjouer, v. a. Doen mislukken , Beletten,
T7eranderen, Verijdelen ; — un dessein ,
Eenplan verijdelen; van hier: — q q.,
Iemands plannen verijdelen. *—, v. n.
scheepswo., van vlaggen, enz., Wapperen, Waaijen.

Déjucher, v. n. Taman het rek vliegen, Het

rek verlaten; fig. fam. Pan zijne hoogte
nederdalen. * --, V. a. Taman het rek
jagen ; fig. fain. (Tan Bene verhevene
plaats) verdrijven.
De-1à , zie Là.
Délabré , ée , adj. Ontredderd , Ontramponeerd , Reddeloos, In Benen slechten
toestand, Slecht, Haveloos, Verward,
Verwoest , In verval , Vervallen.
Délabrement, M. Bouwvallige of Redde.
boze staat, m. , Bouwvalligheid, vr.,
Verval , o.; fig. Slechte staat, m.
Délabrer, V. a. Bederven , In eenen slechten toestand brengen, Vernielen , Ont.
redderen. .
Délacer, V. a. Losrijgen. *—, scheepses.,
,Afrijgen. *— (se), v. pr. Zich losrijgen.
Délai, m. Uitstel , o. ; — de grace, Re.
spij tdagen , m. meerv.

Délaiement, m. Verdunning , vr. , zie Dé.
layer.
Délaissement, m. Hulpeloosheid , vr. *—,
bij regtsgel. , Afstand, m., Afstaan , o.;
d'un héritage, Het afstaan eener er.

fenis aan de sehuideischers.

Délaisser , v. a. Verlaten. * —, bij regtsg. ,

,afstaan van, lefstand doen van , Laten
varen, Opgeven.
Délaiter, V. a. (De boter) wasschen en van
de nog overige melkachtige deelen zuiveren.

Délal, m. in Perzië, Makelaar, m.
Délardement, m. - Afronding eener scherpe

zijde (inzonderh. aan trappen) , vr.

Délarder, v. a. De scherpe zijde

van

(Benen trap , steen , enz.) wegnemen.

Délassemept, m. Verpoozing, Uitspan fling , Verademing , vr.
Pélasser, v. a. De vermoeidheid benemen,
Verkwikken,, Ontspannen , Uitspannen ,
Verpoozen. * — (se), v. pr. Zich ver.
poozen, Uitrusten, Verademen, Zich
ontspannen, Uitspanning nemen.
Délateur, m. Aanbrenger , Verklikker., ns.
Délation , f. Geheime aanbrenging , Verklikking vr.
Délatrice, f. Aanbrengster, Perklikster,vr.
Délatcer , V. a. De latten van ... af
nemen.
Délavé , ée, adj. van edelgesteenten, Bleek,
Dof. *—, van verwen , Bleek , Flaauw.
Déiaver, V. a. Te bleek maken (verwen)
door te veel water.
Délayant, adj. m., als: Reméde —, o*
*—, m. Verdunnend middel, o.
Délayer , V. a. eigeul., Verdunnen; van
hier: -- de la farine, Meel mengen of
beslaan; — de la chaux, Kalk blusschen ; — des oeufs, Eijeren roeren,
,

-

klutsen.

Deléatur, m. op drukproeven , teeken ter
aanduiding, dat iets moet uitgela.
ten worden (, ).
Délébile, adj. Uitwischbaar.; fig. Per.
delgbaar.
Délectable, adj. van den smaak, .dange.
naam , Lekker, Smakelijk , Keurig. *—,
van de andere zintuigen, fiangenaam ,
Liefelijk, Bekoorlijk , Heerlijk.
Délectation , f. Wellust, m. , Vermaak,
Genoegen , o.
Délecter, V. a. w. gebr. , Genoegen ver.
schaffen. * -- (se) , V. pr. fan. w. gebr. ,
Genoegen scheppen (in, à).
Délégation , f. Volmagt , (om Bene zaak te
onderzoeken, enz.,) vr. s—, Overma.
king, Aanwijzing, vr.
Dé',égatoire, adj. Magtigend.
Délégué , m. Afgevaardigde , m. , Fol.
magt, vr., Gedelegueerde , m.
Déléguer , V. a. Last geven , Magtigen ,
(Iemand) zenden met volmagt. *—, danwijzen; — une somme, .bene som aan
ook : — un fermier , Lease aan•-wijzen;
wijzing op Benen pachter geven.
Délesserie , f. geslacht van planten.
Délestage, m. Ontballasten, o.
Délester, V. a. Ontballasten.
Délesteur, An. Opziener over het oostbal.
lasten , m.
Délé;ère, adj. aan planten, Schadelijk,
V`rgifrig.
Déliade , m. schip, dat tie afgezanten van
Athene naar Delos bragt.
Déliaison , f. zekere schikking der steenen

aan $enen muur.
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Déliaque , adj. m., als : Probl^me -, ze.

Délice , in. Genoegen , o.
Délices, f. pl. Genot, o., Genieting, vr.,
den teerling.
Genoegens, o. mrv., Genoegen, o.; Les
Déliastes , m. pl. Afgevaardigden van
- de la table , De genoegens der tafel
4thens naar Delos , om Apollo een
o. mrv.; Faire ses - de q. ch., iYIettre ses offer te brengen , m. naeerv.
en q. ch. , Zijn genoegen in iets stellen.
Délibérant, te, adj. Overleggend , Beraad
Délicieusement,adv. Aangenaam, Kostelijk,
-slagend.
Genoegelijk , Lekker.
Délibératif, ive, adj., als: Genre -, (in Délicieux, use , adj. Kostelijk , Keurig,
Lekker, Aangenaam, Smakelijk , Heerde redek.) die soort van welsprekendheld, waardoor een redenaar eene zaak,
lijk , Voortreffelijk.
waarover beraadslaagd wordt , aan- of Délicoter (se),v.pr. Den halster afstroopen.
afraden wil. * --., als : Voix délibéra- Délié, ée, adj Dun, Fijn. * --, Fijn,
tive, Rege van stemming, o.
Tenger, Rank; fig. Schrander, Sli m,
Délibéracion, f. Overweging, BeraadslaGeslepen , Leep, Snedig. *-., m. van
ging, vr. * —, Besluit, o.
eene letter , Ophaal , m.
Ilélibéré, ée , adj. , als : L'affaire m^Grement 1)éliennes, adj. f. pl., als: Fêtes -,zie Délies.
délibérée , Na rijp beraad ; C'est une Délier, V. a. Losbinden, Ontbinden, Loschose délibérée, Het is eene beslotene
doen , Losmaken , Open doen , Open ma.
zaak; Faire une chose de propos - , Iets
ken, Loskrijgen ; fig. als: Lier et -r-,
met opzet of spet voordacht doen. * --,
Binden en ontbinden (d.i.vrijspreken);
Vrij, Ongedwongen, Los. *-, m. Besluit,
fig. Ontslaan , Ontbinden.
om eene zaak in overweging te nemen, o. Délies , f. p1. Feesten ter eere van .4pollo
* - , Eindvonnis , Besluit , o.
te Athene , o. meere.
Déligation , f. Oplegging van een heelkunDélicat, te, adj. Teeder , Tenger , Zwak
Broos, Fijn, Veel oplettendheid vor.
dig verband, vr.
derend; van hier: Avoir la main déliDélime, m. een booampje.
cate , (van eenen kunstenaar :) Eene Délinéation, f.Afteekening,Afschetss'ng,vr.
ligte hand hebben; Avoir Ie burin , le Délinquant, m. Misdadiger, m.
viseau, etc. - , Keurig werken; fig. Une Déiinquer, V. n. enkel in het'. dw., als:
pensee délicate , Eene zinrijke en keu.
Avoir délinqué, Misdaan hebben.
rig uitgedrukte gedachtes Une expres- Déliquescence, f. Vervloeijen in de lucht,
sion délieate, Eene nette uitdrukking;
o. , Vervloeijing , vr.
fig. Netelig , Ingewikkeld , Moeije.
Déliquescent , te , adj. Vervloeijend, Vioeilijk , Hagchelijk , reel schranderheid
baar wordend.
vorderend ; Une affaire délicate , Eene
Déliquium, m. Staat van vloeibaarheid,vr.
Netelige zaak; 11 est - de faire vela, Délirant , te , adj. fig. Ijlend , Raaskallend.
Het is gevaarlijk, dat te doen. * .-, Délire , m. Raaskalli ng,. Zinneloosheid,
van de zintuigen, Fijn , Scherp ; Avoir
IJlhoofdigheid , vr. ; Etre dans le -,
le gout - , Eenen fijnenn smaak hebben ;
Ijlen , Raaskallen ; `Comber dans le -,
van hier : (van het verstand, enz.)
Ijlhoofdig worden; fig. Zinneloosheid ,
Fijn, Scherpzinnig, Geslepen , Scherp.
Krankzinnigheid , Ijlhoofdigheid , vr.
* -, van spijzen , enz. , Tenger , Tee- Délirer , v. U. Ijlen , Raaskallen. .
ker voorstel over de verdubbeling van

der, Zwvak; fig. Gevoelig , Ligt geraakt,
Kiesch , Kitteloorig; van hier: Avoir
la conscience délicate , Een naauw ge.
weten hebben. *-, m. Gevoelig of Zwak
rnensch , m.

Délicatement, adv. Teeder, Lekker, enz.
zie Delicat.
Délicater , V. a. Troetelen , Vertroetelen.
*- (se), v. pr. Zich vertroetelen.
Délicatesse, f. Teederheid, Fijnheid, Ten-

gerheid, vr. *-, Keurigheid, Lekkerheid , vr. * - , Kieschlsei d . Netelig
vr. *-, Zwakheid, Weekelijk--heid,
heid , vr. * -, Schranderheid , Scherp.
zinnigheid, vr. *-, »eekelijkheid,
T/erwij fdheid , Weelderigheid , vr. * pl. Délicatesses ! Lekkernijen , vr. meere.

Délisser , V. á. bij papiermal.

,

Verschieten.

Délisseuse, f. Ierschietster, vr.
Délit , ui. bij regtsgel., Misdaad, vr.;
Pris en flagrant - , Op heeter daad betrapt; Corps de on du - , Bewijs eenar
misdaad, Corpus delicti , o. * --, in de
bouwk. , Omgekeerde zijde eens steen:

van die, waarop hij in de groef lag,
vr. s-, in leigroev. , Ader van vreemde
stoffen, vr.
Déliter , V. a. als : -- one pierre, Eenera
steen op de omgekeerde zijde plaatsere
van die, waarop hij in de groef lag;
ook: Eenen steen splijten. *- (se), v.
pr. Splijten.
Déliteseence, f. Verdwijning yan een ge
vr.
-zwel,
.
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Délivaire, f. geslacht van planten.
Délivrance; f. Bevrijding, Verlossing , vr.
* —, in de vroedkunde, Verlossing, vr.
* •-, bij regtsgeI. , Aflevering , Uítlevering , vr. * — , in de munten , als: Faire
une —, Veroorloven , om de munten uit

Démaclage, m. Roeren van het gesmoltene glas, o.
Démacler, V. a. (Het gesmoltene glas) om roeren.
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Démagogie , f. V iksparti j , vr.
!Démagog-ique, adj. Demagogisch.
Dézagogue,m.Volksmenner, Demagoog, t1.
Démaigrir, v. a. Dunner naken, Behouwe á,
Démaigrissement, m. Behouwing • vr.
Démailler , V. a. scheepsw. , zie Délacer.
Démailloter, V. a. Ontzwachtelen , Uit

te geven.
Délivre , m. Nageboorte , vr. zie Arrière.
faix. * —, f. van eenen vogel , als : I1
est k la —; Hij is zeer mager.
Délivré, ée, adj. van eenen reiger, Ma.
het pak doen.
ger.
Délivrer, V. a. Bevrijden , Verlossen, Demain , adv. Morgen; — (au) matin , Mor au soir , Mor gen vroeg of ochtend
Redden. *—,van eene zwangere vrouw,
gen avond ; sp r w. A — les affaires,
Verlossen. *—, Afleveren, Uitleveren ,
Laat ons die zaken tot eenen anderen
Overleveren , Afgeven. * — (se), v. pr.
dag uitstellen. * — , m. Dag van mor
Zich bevrijden of verlossen, * —, van
M.
- -gen,
eene zwangere vrouw, Verlost worden, 1
Démanehement, m. Het afdoen des steels
Bevallen.
erve.
, eens hechts
,
eenera
bezem
van
Délivreur, m. Ui tdeeler van levensmiddevan een mes , enz. * -- , Staat van
len, enz. aan werklieden, enz., m.
iets , dat van den steel is, het hecht
Délogement, m. herhuizing , vr. *— , Af
kwijt is, enz., m. *—, in de toonnk.,
togt (van krijgsl.), m.
Het hooger plaatsen der linkerhand.
Déloger , V. a. Doen verhuizen of vertrek.
Demancher, v. a. Den steel uit ... doen,
ken. * --, in de krijgsd. , Verjagen, Ver.
.Het hecht van ... afdoen; — un balai,
drijven. * —, V. n. 1/erhuizen, Vertrek.
Den steel uit ee nen bezem doen ; -- un
ken ; fig. fam. — sans trompette , Met
couteau, Het hecht van een mes af
stille trots vertrekken , ldlet de noorder
Iwan den steel-doen.*—(s),Vpr
zon verhuizen ; far:. van ziekten , als :
gaan, Uit het hecht gaan; fig. fam.
La fièvre ne vent pas — de chez moi , De
Haperen , Slecht gaan , In de war ra
koorts wil mij niet verlaten. * —, in
Uiteen gaan , Zich ontbinden.-ken,
de krijgsd. , Eenen post verlaten, Af.
*_ , V. n. van strijkinstrum., De linkertrekken. *—, Vertrekken , (Eene plaats)
hand hooger plaatsen, om scherpe tooverlaten; Délogez de Ià, eest ma place,
nen voort te brengen.
Sta op, dat is mijne plaats.
Délonger, V. a. (Eenen valk) van de lijn Demande, f. Praag, Begeerte, vr,, Verzoek, o. *—, Het ten huwelijk vragen
loslaten.
van een meisje voor tenen anderen, o.
Délot, m. in het oog van een touw, Kous, vr.
* -- , het gevraagde , Begeerte , vr.,
Déloyal , le , adj. Trouweloos.
Verzoek , o. * —, bij regtsgel. , Eisch ,
Déloyalement, adv. Trouweloos.
vs., Klagt , vr. * —, Vraag, vr.; BelDéloyauté , f. Trouweloosheid , vr.
le — !, Voilà une belle — 1, Eene schoone
Deiphax, m. geslacht van insecten.
vraag ! , Hoe kunt gij dat nog vragen!;
Delphinaptère, m. geslacht van zoogdieren.
spr. w. A folie on sotte -- point de ré.
Delphinite , zie Épidote.
ponse, Zoo als de vraag is, is ook het
Delphinium , m. geslacht van planten.
antwoord. * —, in de wisk. , Vraag,
Delphinorhynque , m. Groep van dolfijnen.
Stelling , vr.
Detphinula , f. geslacht van schelpen , zie
Demander, v. a. Vragen, Verzoeken , VerDauphinule.
langen ; van hier : fig. I1 ne demande
Delta, m. naam der Grieksche (A). * —,
pas mieux, Bij verlangt niets meer;
zekere kapel. * — , land aan de mora -°
11 ne demande que plaie et boste, Hij
den van den Nijl , Delta , vr.
is een vriend van ' eneenighei d ; ook :
Deltoïde, m. zekere spier, Driehoekige
,Hij wil alles met geweld doorzetten.
armspier, vr. °—, Driehoekig blad, o.
*--, Zoeken, Vragen naar; On vous
Deltoïdes , m. p1. zekere insecten.
demande, Er wordt naar u gevraagd.
Deltoton , m. zeker gestotste , zie Triangle.
*—, Dragen, Vernemen Ondervragen,
Déluge, m. Zondvloed, Vloed, m.; fig.
Elfvragen; — à q. q. son nom , Iemand
Vloed (van tranen, enz.), m.; spr. w.
em zijnen naam vragen ; fan. DemanAprès moi le —, Na mijnen dood moge
dez-moi pourquoi, Ik kan het niet ver het gaan , hoe het wil.
; —

-

Déluter , v, a. Losmaken , zie Luter.

klaren. , Vorderen , Eischen , Ge-
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bieden ; fam. Votre habit en Bemande un
autre , Uw rok begingt oud te worden.
* _ , in sommige spelen, 1- 'ragen. * - ,
v. n. 1/ragen; ook : Bedelen. *-, :ons
gevolgd van a , als: - a boire , t'erlangen te drinken.
Demanderesse, f. E,ischeresse, vr.
Demandeur , m. grager , sis. * - , in rego.
ten , Ei Scher , m.
Demandeuse , f. Draagster, vr.
Démangeaison , f. jeuking , jeukte , vr.;
fig. Lust , Trek , m., Begeerte , Jeuk
vr. ; - d'écrire, Schrijfjeukte, vr.-te,
Démanger, V. n. Jeuken; spr. w. On le

Démastiquer, v. a. Ontlijmen, Losmaken,
(zie Mastic).
Détnâter, v. a. Ontmasten. * -, v. n.

gratie ou it lui démange ,

Men vat hern

aan zijne zwakke zijde; fig. Les mains
lui démangent, De harden jeuken hem,;
Le dos lui démange , De rug jeukt
hem ; La langen lui démange, Hij heeft

groeten lust tot spreken.
Dérnarntèlement , m. Ontmanteling , vr.
Démanteler, V. a. Ontmantelen.
Démantibuler, V. a. fig. fam. van huisraad en
andere stukken, als : Cette armoire eet
déxnaatibulée, Deze kas ligt uit elkander.
Détnarcation , f., als : Ligne de -, Demarcatielijn, Scheldlijn, Grenslijn, vr.
Démarche, f. Gang , sn. , Wijze van gaan,

vr., Tred , m. ; fig. Stap , m. , Poging, vr., Gang, ns.
Démarciiie, f. Gebied van een' demarchus,o.
Dé^narger, V. a. in glasblaz., De randen van
... zuiveren. *-, Den mond van (eemen oven) openen.
Démarier , v. a, Onthuwen , Scheiden. * ...
(se), V. pr. Onttrouwen , Scheiden.
Démarque, m. in de Griek. gesch. , Demar.
chus, M.
Démarquer, v. a. 4fteekenen, Wegteekenen,
Uitdoen , Ui twisschen. * - , V. n. van
een paard , Niet meer teekenen.
Démarquiser , V. a. fam. Den te onregt
aangenomen' titel van marquis ontne.
men. * -- (se), v. pr. Den titel van
marquis afleggen.
Démarrage , m. Losrukking eens schips van
zijne kabels , vr.
Démarrer, V. a. scheepsw. , Losmaken,
Lossjo rren. * -, v. n. De ankers lig -

ten , Vertrekken . Onder zeil gaan ; lig.
fam. Ne pas - d' (un lieu) , 1Viet van

(eene plaats) wijken.
Détnasquer , V. a. ` Het masker afligten

afnemen, afrukken, Ontmaskeren ; meest
fig. Ontmaskeren, Outmommen , In des.
zelfs ware gedaante voorstellen. * -(se), v. pr. liet masker afnemen; ook:
Zijne verkleeding afleggen; fig. Ontmaskerd worden , In deszelfs wars gedaante verschijnen.
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Ikiasteloos worden.

Dématérialiser, v. a. in de scheik. , Tot

geest maken.
Démation, m. geslacht van planten.
Dembe , m. in Loango , trommel der Ws.
pers.
Démélé, m. Geschil , o. , Strijd, m.
Démélement , m. Ontwarring , vr.
Démêler, V. a. Ontwarren, Losmaken;
fig. Ontwarren, Ontwikkelen.

Onderscheiden , Herkennen. * -, Gritwikkelen , Oplossen , Ophelderen. * -,
Afdoen, Af/aandelen, Verhandelen. ,*(se), v. pr. Zich uit... redden of hel
-pen,
Zich van ... ontslaan.
Démêleur , in. Steenbereider , m.
Dein ei muis, m. zie Céphalite égyptienne.
Déméloir, m. soort van haspel. * -, Kans
(om het haar te ontwarren) , m.
Démembrement . m. fig. Verdeeling, Ver
vr. *--, Afgesche-urd stuk , o.-scheuring,
Démembirer, v. a. fig. Scheiden ,, Vaneen
scheuren , Ontbinden , TZerdeelen.
Déménagement, m. Verhuizing, vr.
Déménager, v. a (Meubelen , enz. naar
eens anderewoning) vervoeren. *--,
V. U. Verhuizen.
Démence , f. Krankzinnigheid , vr.; Etre
en -, Krankzinnig zijn.
Démener (se), v. pr. fam. Zich aanstel-.
len, Teel beweging maken, Woolen,
Zich moeite geven , Zich afmatten.
Déuxenti , m. Logenstraffing , vr. ; Donner un -, Logenstraffen, Heeten liegen; Recevoir un -, Gelogenstraft worden ; fig. Je n'en aural pas le -, Hes
zal mij niet mislukken.
Démentir , V. a. irr. Logenstraffen , Tot
eersen leugenaar maken. s-, Het te••
gendeel zeggen van hetgene iemand ge
heeft, Tegenspreken. *--, Loo--zegd
chenen ; fig. -- sa naissance , etc. , Iets
doen , hetwelk niet overeen komt met
de geboorte, enz. , Strijdig handelen
niet zijne geboorte , enz., Zijne ge
verzaken. * -^, Ll'eérleg--borte,nz.
gen , Mederleggen , Tegenspreken. * (se), v. pr. Zich zelven weerleggen of
tegenspreken ; ook: Strijdig met zijn
karakter handelen; ook : Uiteen gaan,
Vervallen.
Demérite , m. Strafbare , .Berispelijke ,
''
Wanvoegelijke, o.
Démériter, V. V. , als : - de Ia société,
Zich slecht omtrent de maatschappij
gedragen ; - auprès de q. q. , Zich strafwaardig omtrent iemand gedragen. *.a
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Door zijn gedrag de goddelijke genade
verliezen.
Démesuré, ée, adj. Onmatig , Mateloos.
Démésurément, adv. Onmatig.
Démétrias, m. geslacht van insecten.
Démettre , V. a. Verstui ken. * --, Afzetten. *-- (se), v. pr. Zich verrekken;
Se -- Ie pied, Den voet verstuiken ; Se
— d'un emploi , etc. , Een ambt , enz.
nederleggen.
Démeublement, in. Wegneming van het
huisraad , vr.
Démeubler , V. a. De meubelen uit ...
nemen of brengen.
Demeurant, te, adj. Wonende , Woonachtig. *—, m. in: An —, fain. Voor het

overige.
Demeure, f. Woning, vr. *—, Verblijf,

e. * --, Duur , m., Duurzaamheid ,
vr. , als : Cela n'est pas (fait) à —,
.Dat is niet voor den duur gemaakt,
Dat zal niet lang in dien staat blij vets. * -- , bij regtsgel. , Vertraging,
vr,, Verzuim ,o. , Achterlijkheid, vr.;
-

-

of hi; vindt zijnen meestes. * —, voor
hi/v. naamwoorden, als: Demi-cuit,
Halfgaar; A—, adv. Ten halve. Zie
verder de zamengestelde woorden:
Demi- aigrette, f. zekere blaauwachtige
reiger.
Demi-air, m. zie Demi-volte.
Deed-amazone , f. zekere papegaai. :
Demi-amplexicaule , adj. van bladen , Den

stam ten deels omvattend.
Demi-apollon , m. naam van eenen dag

-vlinder.
Demi-aponovrétique, zie Demi-membraneux.

Demi-autovr , m. '.alk v.In middelbare
grootte, m.
Demi -bain , m. Half bad , (d. i. tot aan
den navel,) a.
Demi-bastion , m. Half- bastion.
Demi-baton , m. in de toonk. , Twee maten
(zie Baton), vr. meerv.
Demi-battoir, m. Klein kaatsraket, o.
Demi-bec , m. soort van visschen.
Demi-Bosse, f. Half verheven beeldwerk, o.

Etre en — de faire q. ch. , Achterlijk

Demi-canon , m. , als: — d'Espagne, Vierentwintigponder, m.; — de France ,

nadeelige gevolgen hebben.
Demeurer, v. n. Wonen. * -- Blijven,

Demi-case,f, in het tikt.,Vak met één stuk, o..
Demi-cercle , m. Halve cirkel , m. *—,
zie Grapt omètre.
Demi-chemise , f. Glasblazers kiel, m.
Demi-champignons , m. pl. soort van kam -

zijn met iets ; Constituer on Mettre
q. q. en —, Geregtelijk sommeren (ter
vervulling zijner verpligtingen); 11
y a peril en la —, De vertraging kan
Vertoeven, Wachten. * — , Blijven,
Wiet veranderen , Niet gaan, Niet wijken; -- sur Ie champ de bataille, Op het
slagveld blijven, Sneuvelen. *--, Dra.
len, Toeven. * —, Blijven staan, zit.
ten, steken, enz.; Demeurons-en là,
Laat ons daarvan niet verder spreken;
fig. fain. — sur la bonne bouche , Eenen
#angen"lmen indruk nalaten; —sur son
appétic , 11 atig eten , Met eten ophouden, schoon men nog honger heeft;
— (court on tout court), Blijven steken
in zijne rede). *-. , bij regtsgel.,
als: — garant, Borg blijven. *--, in
den hand. , als : — du croire , Borg voor

iemand blijven , die áp crediet koopt;
-- en reste, en arrière Schuldig blij ven ;, — en souffrance , zie Souffrance.
,Demi, ie , adj. Half; Une heure et demie ,
Anderhalf uur; Deux aunes et demi,
Derdehalve el ; 1Vlidi et —, Half een;
Minuit et — , Half een (des nachts).
AANNI. Wanneer Demi voor een zelf.
standig naamwoord staat , wordt het
daaraan vastgehecht noot een koppelteeken en ondergaat geene verandering,
als : Une demi -aurae , Eene halve ei;
spr. w. A fourbe fourbe et —, List hoven list, Er is geen schelm zoo groot,

Tienponder, m.

pernoeljes.
Demi-circulaire, adj. Halfrond.
Derni-clef, f. Knoop , waarmede twee touiven verbonden 'worden, m.
Demi- colonne, f. Halve zuil , vr.
Demi-deuil, M. zekere vlinder, Rouw.

mantel , m.

Demi -déesse, f. Halve godin, vr.
Demi -diable , m. zeker insect.
Demi- diamètre, m. Halve middellijn, vr.
Demi-dieu, m. in de fabelt., Halve god,
m, *--, Beld (der oudheid), ns.
Derrie , f. Half uur , o.
f émieller, V. a. Den honig van (het was)

scheiden.
f emi-entonnoir, m. soort van Agaric.
Demi -épineux , use , adj. Met verspreide

dorens of stekels.
Demi -futaine , f. Halfwassen bosch onet

opgaande boomen (van 40 tot 6o jaar) , o.

Demi-fins , m. eene klasse van vogelen.
Demi-fleuron , zie Fleuron.
Demi-fieuronné, ée, adj. Met Demi-fleurons.

Demi -flosculeuse, f. zekere zamengestelde
bloem.
Demi -folles , f. pl. Klein zaknet, o.
Dcmi-fortune , f. Chais met éénpaard, vr.
Demi -gorge , f. in den vestingb. , Verlenging der courtine-, vr.

DEMI
Demi-hollande, f.
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zekere witte ,fijne lijn
-waden.

Demi-hiatus, m. Onaangenaam geluid voort -

gebragt door het uitspreken eener stomme e in het midden van een vers, o.
Demi-jeu , m. Middelmatig spel , o.
Demi -lone , f. in den vestingbouw, Halve
maan , vr. * — , in de bouwk., zekere
boog aan eene koetsdeur. *—, in den
tuinb., als : — d'eau, zeker waterwerk.
Demi- masque noir , m. soort van vogeltje.
Demi-membraneux, use , adj. m. , als : Muscle — , Poor-dijspier , vr.
Demi-mesure, f Halve maat , Onvolledige nsaat, vr.
Demi-métal, m. Halfmetaal, o.
Demi-mé:ope, f. Halve Métope.
Demi-nerveux, zie Ischio-prétibial.
Demi-ordonnées, f. pl. in de meetk., zie op
Ordonnées.
Demi-palmé , ée , adj. Half vereenigd ,

. zie Palmé.
Demi-paon , m. zekere kapel.
Demi-parahole, f. Halve parabool, vr.
Demi-parallèles , f. pl. Wapenplaatsen in
de loopgraven , vr.
,demi-paume , f. Ligt raket., o.
Demi- pause, f. Halve rust, vr.
Demi- pension, f. Halve kost, m.; Etre i
—, In den halven kost zijn. *—, Halve- kostschool , vr.
Demi-pensionnaire, m. Halve- koster, Ismand, die in den halven kost is , m.
Demi-pétaloïde, adj. in de plantk., Half
Pétaloide.
Demi-pont, m. Halfdek, o.
Demi-queue , f. zeker vat , bevattende 240
of 26o Parijsche pinten.
Demi-renard , m. zie Sarigne.
Demi-revétement, m. Halve bekleeding met

metselwerk vr.
,

Demi-rond , m. Krom mes der looijers , om

de kladden van de vellen te snijden , o.
Demi-setier, ni. oude vochtmaat, zie Setier.
Demi- solde, f. Halve soldij, vr.; A la—,

Op halve soldij.
Demi-soupir, m. in de toonk., Halve Soupir.
Démission , f. Nederlegging van een ambt,
Demissie, vr. * — , in repten , als : —
de biens, elfstand van zijne goederen

aan zijne erven, mDémissionnaire, m. Iemand, die een ambt

nederlegt.
Démissoire, zie Dimissoire.
Demi-teinte , f. Halve schaduw , yr.
Demi-tige, f. Lage vruchtboom, m., Naant.

je , 0.
Demi-tour,

fm, , als : -- h gauche , Halve
wending links, vr.
Derni-triquet , m. Klein raket, o.
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Demittes s f. p1. Diemetten , o. meerva
Demittons , m. pl. soort van diemetten.
Démiurge, m. bij de Platonisten, Demi.•

urgus , (d. i. schepper van het heelal,) m.
Demi- volte, f. in de rijsch., Halve volte, vr.
Démocrate , m. Voorstander eener volks.

regering , Democraat , m.

Démocratie, f. Volksregering, vr.
Démocratique, adj. Democratisch.
Démocratiquement, adv. Democratisch.
Démogorgon, m. Hardgeest , m.
Demoiselle , f. Juffer, jonkvrouw , Jong..

vrouw , ( Ongehuwde) jufvrouw, (van
adellijken ,) Freule , yr. °— zeker
hoen. *—, een vlinder, Schoenlapper,
m. * --, bij de straatmak. , Hei , yr.,
Heiblok, o., Stamper, m. *., zekere
ijzeren roede. *—, zekere borstel. *—,
Handschoenvorm, m.
Démolir,' v. a. 4fbreken , Sloopen Om!

ver halen, Slechten.
Démolisseur, m. Sleeper, m.
Démolition, f. Slooping, Slechting, vr.;
van hi dr : pi. Démolitions, Afbraak , vr.
Démon, m. bij de ouden, Geleigeest, m.
* —., in den bijb., Booze geest, Did.
, m. ; fig. Dui vel , m.; fam. (in een'
goeden zin ,) Ii a de l'esprit comme un

— , Hij heeft zeer veel verstand; fam.
Faire le —, Op stelten rijden, Een vrees
-selijk
leven maken.
Démonétisation,f. Buiten koers stellen (van
geld , enz.), o.
Démonétiser, V. a. Buiten koers stellen.
Démoniaque, adj. (liman den duivel) beze-

ten. * —, m. et f. Bezetene, vs. en
vr.; fig. Bezetene , m. en vr.
Démonisme, m. Geloof aan de duivelen, o.
Démoniste, m. Die aan de duivelen gelooft.
-

Démonographe, m. Die over de.. 4aïtvelen

geschreven heeft.
Dénionolatrie, f. Duivelaanbidding, vr.
Démonoinanie,f.ziekte, waarin men waant*

van den duivel bezeten te zijn, vr.
Démonstrabilité, f. Bewijsbaarheid, vr.
Démonstrateur, m. Betooger, m.. *—, Die

lessen over de- ontleedkunde geeft bij
het cadaver, of in de kruidkunde.
Démonstratif, ive , adj. Bewijzend-,. Be.
toogend, Overtuigend. *—, in de spraakk.,
als: Pronom —, flanst►ijzend voornaam:
woord, o.
Démonstration, f. Betooging, vr., Betoog,
Bewijs , o. * —, Betuiging , Betooning,
vr., Bewijs , Blijk , o. *—, Voorlezing
over de ontleedkunde of de kruidkunde , waarbij den hoorders de behandelde voorwerpen getoond worden, vr.
Démonstrativement, adv. Overtuigend.
Démontcr, V. a. (Eenen ruiter) zijn paard
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ontnemen , dfwèrpe„ , Pan het paard
werpen; Le cheval i'a démonté, Het paard
heeft hem afgeworpen. * —, Uit mal
nemen of doen ; fig. — les ma--kander
chines de q. q., Iemands plannen ver ijdelen; fig. In de war brengen, Op
hol brengen ; — la cervelle à q. q. , Ie.
mands hoofd op hol brengen ; ook: Ces
Bens démontent leur visage comme it leur
plait, zie beneden Its se démontent Ie
visage. * -- , in de krijgsd. , als : — un
canon , Een kanon van het affuit ne
ook : Buiten werking stellen -men;,
Demonteren. * -- (se) , v. pr. Uit elkander gaan ; ook : Woeden , Razen;
ook : fig. Its se démontent Ie visage comme it leur plait, I1 out des visages qui
se démontent , Zij kunnen het gezigt
in alle plooijen zetten.
Dérnontóir, m. Plank, waarop men de
drukkersballen zet , vr.
Démontrable ,. adj. Bewijsbaar.
Démontrer, V. a. Bewijzen , Betoogen.
* _, Voor ooges leigen , IZerklaren (van
de ontleed- en kruidk.).
Démoralisation, f. Verbastering van zeden , vr.
Démoraliser, V. a. De zeden van ... be-

Dendragate, f. Boomagaat , o.
Dendrite, f. Boomsteen, m., zie Pierre
herborisée.
Dendrobrion ,, m. geslacht van planten.
Dendroïde , m. geslacht van insecten.
Dendroïtes, f. p1. Versteeningen, die naar
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derven.

Démoraliseur, m. Bederver der zeden , m.
Démordre, v. n. van honden , enz., Zijne
prooi loslaten, Loslaten ; fig. fam. 4fgaan (van, de) , Opgeven.
Démosthénique, adj. In den trant van Derssosthenes.
Pémouler, V. a. Uit den vorm nemen.
Démouvoir, v. a. bij regtsgel., enkel in de
onbep.wijs, dlfbrengen, Bewegen, om
van iets af te zien.
Démunir, V. a. Van munitie berooven.
Démurer , V. a. (Hetgene toegemetseld
was) openen.
Dénaing, m. kleine Russische munt.
Dénaire , aclj. Tientallig ; .Arithniétique
—, Tientallige rekenkunde, vr.
Dénantir (se) , v. pr. bij regtsgel. , Hetgeee men in handen heeft of bezit afgeven.
Dénara, m. kopernsunt in Silezië.
Dénatter, v. a. Losvlechten, Ontvlechteis.
Dénaturé, ée , adj. Onnatuurlijk, Ontaard;
fig. Onnatuurlijk , Ontaard , Wreed,
Barbaarsch.
Dénaturer, V. a. De natuur van ... ver
hier : — tin mot, De be•-ander;v
teekenis van eene woord veranderen;
— un fait, Eene daadzaak in een valsch
licht voorstellen ; — son bien , Zijne
vaste goederen verkoopes, om daarvoor
andere te koopeis, of er op eens andere
wijze over te beschikken.

boomtakken gelijken.
Dendrolithes J. pl, Versteende bosmen ,
we meerv.
Dendromètre, m. Boommeter, ,m. (hetzij
om den inhoud of de hoogte der boomera

te meten).
Dendrophage, m. Insect, dat van het lout
leeft , a.
Dendrophores, m. pl. bij de ouden, Boom.
drager:, m. meere.
Dendrophorie. f. Plegtigheid, avaarliáj
boonoenwerden rondgedragen, vr.
Dénégateur , ni. Loochenaar , m.
Dénégation, f. Loochening , vr.
Dénégatrice , f. Loochenaarster , vr.
Denekie, f. geslacht van planten.
Déni, m. Weigering, vr.
Déniaisement,m.. fam. HIt doortrapt maken.
Déniaiser , v. a. fam. Geslepener maken
Ontbolsteren. * --- , Bedotten , Ver
krijgen. * — (se,),, V.-schalken,Bt
pr. Geslepener worden.
Déniaiseur, m. fam. Bedrieger, tX.
Dénicher, * V. a. Uit het nest nemen, Uithalen ; fig. Les oiseaux stint dénichés ,
De vogel is gevlogen ; fig. fam. Verjagen, Verdrijven. *—, V. n.. Zich weg
Verkassen.
-paken,
Dénicheur, m. fig. fam. Un — dè merles ou
de fauvettes , Een mensch , die begeerig
is naar zinnelijk genot en de plaatsen
daartoe weet op te sporen ,m.

Dénier, V. a. bij regtsgel. , Loochenen,
Ontkennen. * * --, Weigeren, Ontzeg
Onthouden.
-gen,
Denier, m. ouds., zekere munt, Penning,
we * --, later, kleinste munt, Pen.
ni ng , m.; van hier thans nog : Ii n'a
pas un — vaillant, Hij bezit geenen penning, geenen heller, geenen duit, geenen cent ; — à Dieu , Godspenning ,
Goospenning , 117eépenning, m. *—,
pl. Deniers, Penningen , m. meert'.,
Somme gelds , vr. , Geld , o. , Schat,
m, * —, bij regtsgel., als: Deniers amenblés, Geld, dat de vrouw mede ten
huwelijk brengt, o.; Deniers propres,

Geld,

dat

de

vrouw voor haar

afzon-

derlijk gebruik behoudt, o. ; Deniers
dotaux, Sommen, welke het huwelijksgoed der vrouw uitmaken, vr. meere.;

Deniers pupillaires, Geld,

dat aan

min-

derjarigen toebehoort, o.; Deniers réali-

sés, In de

fondsen belegde

gelden,o.mrv.;

MNI
Deniers d'entrée, Gelden , welke de nieuwe eigenaar bij het aanvaarden van een
goed betaalt, o.narv.; Deniers h dècouvert,
Contante penningen, no. rneerv. ; Deniers
commons , Gemeenschappelijke gelden,
0. meerv. , als: Le fort , Overschietende gedeelte hij eene som, dat
niet betaald kan worden, dewijl daarpoor geene munt bestaat (b. v. van
1 0 .12 (5 kan xo.i5 worden betaalt, doch
f o.00i of een tiende cent kan niet beIsiald worden , en dit is de Fort Denier). *, van den interest ,. Penning,
tij. ,. Placer son argent au - vingt, Zijn
geld tegen den penning twintig uitzetten; van hier: - de l'ordonnance,
De hij de wee bepaalde prije, tegen
welken eten zijn geld mag uitzetten,
Interest volgens de wet m.; van hier:
- fort, Hooger interest dan de gewone,
Zware interest, m.; Vlettre de l'irgent
au—fort, Geld op zwaren interest ze:.
ten. -, Aandeel, Deel in iets, o.;
inzond. Een twaalfde van het twintigste deel. * -, in de munt, als: - de
poids , Penning , m. ; Une once a vingtquatre deniers . Eene on: heeft 24 penningen ; - de fin nu de bi , Penning
(fijn) , ni.; De i'argent a dix deniers de
fin , Geld aan tien penningen fijn , o.
Dénigrant , te, adj. w. gebr. , fig. Zwart-

makend.
Déaigrement, m. fi g. Zwarrmaking, Las-

tering, vr.

Verachting, vr.

Dénigrer , V. a. fig. Zwart maken, Lasteren, In minachting brengen.
Dénotubrement , m. Telling (van de invoners) , I7olkstelling , vr., Optelling , Opsomming , Opgave , . Lijst,
vr., Register„ ö.
Dénon'inateur , in. in de rekenk. , Noemer
(eener breuk), on.
Dénonainatif, ice , adj. w. gebr., Benoe-

mend.
Dénomination 1 f. Benaming , vr. , Naam,
te. , in de rekenk. , als: R drltaire

dec fraccions a Thwe -, Breuken tot
don zelfden noemer brengen of herleiden , Breuken he r leiden.
Déaornnser , V. a, bij regtsgel. , Noemen.
Dénorcer, V. a. Bekend maken, Aankondigen, Verkondigen. * _ , bij regtogel.,
JYlededeelen , Bettekenen. * Beschuldigen, Aangeven, Aanklagen.
Dénonciateur, on. Aangever, Aanklager,
Aanbrenger, on.
énonciation , f. Bekendmaking , Af kon.
diging , vr.- , Mededeeling , Open.
baring, vr.Aanklagt, Beschnl.
diging 1 vr.
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a. in de geneesk. , Aandui.

Dénoter
den , Te kennen geven.
Dénouement, on. Oneknooping, vr.
Dénouer ,, V. a. Oneknoopen , Losmaken,
, V.

Losbinden ,. fig Buigzaam maken, Outwikkelen. *_, in de letterk., Ontknoopen. '(se), v pr. van eenen knoop,
Losgaan; fig Zich ontwikkelen, Buigzanier worden ; ook : (in de letterk.),
Zich ontwikkeleu , Zich ontknoopen.
Denrée , f. Eetwaar ,, vr. , Levensoniddel, o
Dense, adj. in de natuurk , Dig:. Vast.

Densité, f. in de natnurk., Digeheid, vr.
Dent, f. Tand, on.; Dents cl'en haut, Eo.
ventanden, on. meerv.; Dents d'en bas,
Benedentanden, on. meerv.; - mâche-

lière on mâchoire , Bakrand , m. , Kies,
vr. ; - incisive , Snijtand , on.; Ca.
nine, Oogtand, Hoeks'and, Hondstand,
on. ; - de sagesse , Wijsheidstand , m. ;
Mal de denss, Tandpijn, vr.; Avoir
mal ocx dents , Tandpijn hebben ; Une

- qui branla , Een losse taoad,m.; So faire
arracher une -, Eenen tand laten trek.

ken; Dents de l it, Melktanden, m.mrv.;
Fausne - , Va/echo tand , Ingezette tand,
in. ; fig. fain. N'avoir pas de quoi naettre
soon sa -, Niets te eten hebben , Broods.
gebrek hebben ; Varier entre ses dents,
Binnen's mends spreken , Morupelen;
Prendre le Wors aux dents , Het gebit
op do tanden nemen,. Op hol gaan; fig.
Op hol gaan; ook: Zich met ijver op
zijne zaken toeleggen ; fig , iVlontrer les
dents a q. q. , Iemand de tanden laten
zien ; Etre our les dents, Uitgeput van
vermoeidheid zij:;, Hijgen naar den
adem ; h1ettre q. q. sur les dents , Iemand
zeer vermoeijen ; Rire du bout des dents,
Gedwongen lagchen, (Lagcloen als een
boer, die tandpijn heeft); Donnérun coup
de - a q. q. , Iemand eenen steek (on.
der water) geven ; Ne pas desserrer les
dents, Geenen mond open doen; Vouloir
prendre la moe avec les dents , Bet onmogelijke beproeven ; Avoir one (de lait)
contre q. q. , Eenen pik op iemand hebbeu, Het op iemand geruunt hebben,
Iets tegen iemand hebben; Etre arnié
jusqu'aux dents , Van top tot teen gewa
pond zijn ; Parlor des grosses dents It
q. q., Op eenen ernstigen toon met t
mand spreken fan. 11 ent savant JUS
qu'aux dents, Hij is diep geleerd; Malgré ses dents , In spijt van (th zelven ;
Ii y a long-temps qu'ul n's plus mal aux
dents 1) Hij is al lang dood; Avoir les
dents longues , Honger hebben ; AvQir
Ie snort entre les dents, Den dood p de
lippen hebben ; Déchirer It belles dents,
1
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I7reeselijlè lasteren, Verguizen ; Manger
de tontes ses dents , Duchtig scI2ransen;
Murmurer entre seTS dents, In Zit/s zel
-yen mompelen Ii lui vient du bien , 1ors
qn'il n'a plus de dents , Bij krijgt brood,
w anntrsr hIJ grens tanden meer heeft,
om het te eten ; Airachar une - a un
aere, Eon' vrek van de lastig Ugten;
:ii n'y en a pas pour ma - Creuse , Dat
kan ik wet in eene leslie kies bergen;
11 n'en cassera quc el'une -, Bij ,viI er
niets snede te doen hebben. * _ , van
verscheidene puntige dingen , Tand , vs
Ce peigne a une - rumpue , Er is een
tand in dien kam gebreken. , Sc/saard,
bij boekb., Tan d,
vr., Tsnd, M.

Dentelure , f. Getand werk , o.
, zie
Denticulaire , adj. als : Larmier
D enticule.
Denticulé , ée, adj. Getand , Met fijne

Wolfstand,

M.

Dentaire , f. geslacht van planten , Tand
kruid,o. *_, adj. Tot de tanden be/sos-

rende.
Dentale , adj. f.. als: Lettre -, Tandletter , vr. - , f on : Dantale , TandvisC/a 2 no. * — geslacht van pijpwor men. Tandschelp,vr.
Dentalithe , f. Ifersteende tandsciselp , vr.
Dent-de-chien , f. veroud. , zie Vioulte. -,
zeker werkenig der stukadorders.
Dent-tie-lion, m. in de kruidk., Leeuwen-

tand, m.
Dent-de-loup, m. zekere spijker. , zekers ijzeren staafnset eenen haak.
Dent-de-ratuaGecande rand,J.luizetandm.
TandbraDent, in. zekere vogel.
scm , eis.- , geslacht van taesdvisschen.- , os , adj. Getand , Tanden
hebbende ; Rou e dentéc, Tandrad , 0.
, zie Desteié.
Dentée , f S lag met de tanden , m.
L')entelaire J. geslacht van planten, Lood-

/iruid,

0.

Deutelé, na. naam van drie spieren, Ge.
tande borstspier, vr. e , adj.
Getand , Tandswijze.
Dettteler , V. a. Tandsavifze waken, Uita
tanden.
flsntslle , f. Kant, vr. ; Reinplir de la -,
bij boekKant digren of stoppen.
drukk. , Pl. Dentelles, Sieraden om de
bladzijden , o. meerv. * - q l)ij boekbind., Pl. Detatelles, Sieraden lange den
rand van tenen band, o. nzeerv.
ZektiC kanpernoelje. *_, tease schild.
ruitswijze geslepen ede/ge.
pad.
steente.

Dete1les_de-mer ,, f. Pl. zekere zeevoorthre;sgselefl.
Peuteilier, m. ongebr., Kanrenuaaker, m.
* -, Kantenfrooper ,, in.
enteliiè:e t, ongebr. , Katstenmaakster,
viS. * , Kantcnkoopscer 1 vr.

tandjes.
Dendcule , m. Snijwerk met tanden aan
den Larmier, (waardoor deze/eo den
naam krijgt van: Larmier denticulaire), o.
Dentidie , f. zekere plant.
Dentier , na. veroud en w. gebr., Gebit

0. Blond met tanden, on.
Dentiforme, adj. in de kruidk., Tandvormig.
Dentifrice , M. Tandpoeijer , 0.
Dentillac , m. zie Spare denté.
Dentirostres, m. p1. 17age/en met getande
osebben , an. meerv.
Dentists, na. Tandmeester, Dentist , on.
Dentition , i:. Tanden krijgen , o.
Denture , f. Tanden , rn meerv. ; Belle -,
Schoone tanden , on. meerv.in een
uurw. , Getal tanden in een rad ,
Dénudatioii, f. in de geneesk. , Ontblooring
(van een been) , vr.
Déaudés, on. p1. gesJacht van dieren.
Dénud , ée , adj. Ontbloot , Verstoken , Beroofd ; - de , Zonder.
Dénuement,m. Ontblooting,Berooving,vr.
Dénuer, V. a, On:blooten , Berooven.
Dépaqueter, V. a. Ontpakken , Uitpakken.
Déparager ,, V. a. w. gebr. , Bene adellijke
aan eenen onadel/ijken uit/snaren ; ook:

Personen van enge/ijken stand laten
trouwen.
Dépareiller, v. a. Gepaarde dingen (b. v.
handschoenen) scheiden; van hier: Cce
exemplaire eat déparefllé , Dit exemplaar
bestaat uit dee/en van verschillende
drukken; of to/c: Dit exemplaar is
oncomp feet.
D éparer , V. a. bij fruitverkoopsters , enz.,
Bet schooisste eerst verkoopen , (en daar-

door de aaaar) Onesieren. De bui.
tenewone versierselen van (een altaar)
wegnemen ; fig Ontsieren.
Déparier , V. a. (Het gepaarde) scheid;n,
On eparen.
Déparler , V. D. fam. enkel met eens out.
kenning , Ophouden met spreken.
Déart, m. Vertrek, o., Jifreis, vr.;
Etre star son -, Op zijn vertrek staan.
* -, in de scheik. , ScheIding (van goud
of zilver door sterkwater) , vr.
Départager, v. a. De gelijkheid der stem.
men doen ophouden.
Départetnent, rn. 1/erdeeling , Uitdeeling,
vr. - , A/deeling , vr. , Deparsemens, on.; fig.fasa. Departe'r.ent, Pak,
- , Gedeelte (van een gebouw tot
0.
des
sets zelfs/t einde bestemd) , o. ;
écuriea , Stal/st; , in. meerv.
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Départemental , le , ads. Departementaal.
Départeur, m. Scheider, m.; — d'or, Goud

Dépédantleer, v. a. fam. De

-scliedr,m.
Départir, V. a. Tlerdeelen, Uitdeelen, Toedeelen. * -- (se) , v. p3. (de) Afstaan,
4f aan, Afzien, Afwijken van , Laten varen, Opgeven, 1/aarwel zeggen.
Pépasser, v. a. Uitrekken , Uithalen, Uit
Uitdoen, Uitmaken. *—, Voor.-krijgen,
bij gaan , rijden, varen , zeilen, ja.
gen. 'loepen, enz.; fig. Overschrijden,
Te buiten gaan.
Dépátisser V. a. bij letterzett. , De pastij
weder uitzoeken esa in de bakjes ver.
deden.
Dépaver, V. a. Den vloer of De steenen
van . .. opnemen, Ontstraten.
Dépayser, V. a. Verwijderen of roeren naar
een vreemd land. * —, Tian eene plaats
verwijderen ; fig. — q. q. , Iemand van
zijn stuk brengen, in de war brengen;
ook : Iemand de gewoonten van zijn land
afwennen , Hem andere manieren leeren ; ook : Iemand van eene plaats, waar
hij zekere voordeelen geniet, verwrje
deren; b. V. 11 connalt trop bien son bil-

Dépeindre , v. a. Afschilderen, I f>eekv.

,

lard , it y gagnera toujours , ii faut un pen
Je — et le faire jouen ailleurs , hij kent

zijne biljart te goed, hij zal altijd
zwinnen; men moet hem op eene andere
plaats brengen , en hem daar laten spelen ; I1 a trop d'atuis dans ce départeinent , it faut Ie — , Ilij heeft te veel
vrienden in dit departement; men moet
hem daaruit verwijderen ; ook: Iemand.
(bij een geschil) op een vreemd veld

brengen , (d. i. op een onderwerp, waarvan hij niet veel weet) ; ook : Iemand
verkeerde begrippen geven ; Se trouver
dépaysé dans ure compagnie, Zich in een

gezelschap niet te huis bevinden , uit
hoofde van het groots aantal vreetdelineren.
DéFècement, m. erfhakken , o.. zie Dépecer. * —, Sloppen , o.
Dépecer , v. a. Afhakken , In stukken hak ken of snijden. * —, oude kleederen ;
rijtuigen , enz. , Sloopen.
Dépeceur, m. Sleeper (van oude vaartuigen) , in.
Dépêc(he, f. Brief over staatszaken , m.,
Dépeche , vr.
Dérêcher , v.a. Haastig doen , Bespoedigen,

Afmaken. * —, Afzenden , elfvaardi .
gen ; fig. fam. Naar de andere wereld
zenden. * _ (se) , v. pr. Zich haasten,
Spoed maken. * -- , v. n. Lenen bode
afzenden.
Dépecoir, m. Mes om af te hakken , enz.,
0., Zte Depecer.

pedanterie

ontnemen.
toen , Beschrijven.
Dépenail é, ée, adj. Met lompen bedekt.

* —, Slecht gekleed, Haveloos , Sier.
dig ; fig. fain Vervallen.
Dépenaillement, na. Haveloosheid , Slor-

digheid , vr.
Dtpendamment , adv. , als : — de , Door

middel van , Met behulp van.
Dépendance, f. Afhankelijkheid, vr. i Etre

dans la — de, Afhangen van ; Tenir dans

la —, In eengin staat van afhankelijk-

heid houden. *--, pl. Dépendances ,#

41, wat tot iets behoort f Toebehoo..
ren , o. , .Aankleve , vr.

Dépendant, te, adj. Afhankelijk, 4fhan•
,fiend; van hier; On fief—, Een afhankelijk leen, o. * —, scheepsw., als:

Aller en -- , Een schip volgen ; Vaisseau
qui viert en --, Een schip , dat een an•
der schip den wind heeft afgewonnen
en hetzelve nadert, doch zoo, dat het

altijd in het voordeel van den wind
blijft; Tomber en — , Een ander schip
van achteren allengskens naderen.

Dépet,dre, V. a. 4fhangen, Afnemen. •--,
V. n. dfliangen, 4fhankelijk zijn. *—!
Afhangen, Voortvloefjen , Volgen.
Dépens , m. pl. bij regtsgel. , Kosten , Pro•
celkosten, m. meerv. *—, in de ge.
wore taal , Kosten , m. meerv. ; Aux.-de , Ten koste van ; fam. 11 gagne bien
-

ses —, hij verdient zijn brood wel;

Plus de la moitié de ses — sont patés,
hij heeft zijn meeste brood gegeten.

T éense , f. Uitgave, vr. ; Faire de la —,
j"eel us tgeven - o€ erteren ; Faire la ,

Met hetui `ewe i d last zijn , De beurs
hebben ; Se mettre en -, i7eel uitgevels
of verteren, Groote kosten, maken; Dépenses sourdes, Beime Jke uitgaven ,

vr. meere. ; Porter oe4sCoucher en —,
In uitgave brengen j, i.Ïvre de —, Boek
van uitgaven, j.^frg fam. Faire ure grande
-- d'esprit, geel verstand aan den dag
leggen, verkwisten. * --, bij waterwerk.,

als: La — des eautx , De menigte water ,

die gedurende eenen zekeren tijd weg -

loopt , vr. * --, Spijskamer , Provisiekamer,vr.;ook: Etenskas ,yr. *-d,
op schepen , Bottelarij , vr.
—!
Dépensier, ère , add. I7erkwistend.
en. Perkwister, m. * —, in sommige
tdeekloosters , Persoon , die met de ui
ling der levensmiddelen belast is , Spijs.
meester , m. —, OP schepen zie Mate

tre-valet.
Dépensière , f. Verkwistster , vr.
24 *
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Déperdition, f., als : — de substance , Ver
-mindergvazlfstndighe,vr.;(n
de scheik.,) 11 y a —, Er is iets verloren gegaan.
Dépérir , V. n. Verminderen , Afnemen,
Vervallen, Slechter .00rden, In verval
komen , Verzwakken , herminderen,

DEPIJ
Déplacement, m. Verplaatsing, yr•

Déplacer, V. a. Verplaatsen , Verzetten,

-Van zijne plaats berooven. * — (se) ,
V. pr. Pan plaats veranderen.
Déplaire, V. n. irr. Mishagen , Onaangenaam zijn , Niet bevallen; fam. Ne
vous en déplaise, Ne vous déplaise , Her
beige u niet, Neem het mij niet kwa•
Vergaan.
lijk. * -- (se) , v. pr. Misnoegd of On.•
l,épérissement, al. Verval , o. , Vermintevreden zijn, Geen behagen scheppen;
dering , Verzwakking , vr.
ook : Geen' tier hebben , Niet tieren.
Dépersuader, V. a. Tot andere gedachten"
brengen , Tot het tegendeel overhalen, Déplaisance, f. veroud. Misnoegen, o. ;
nog in: fam. Trendre q. q. en—, Eenen
Uit den droom helpen.
tegenzin in iemand krijgen.
Dépcêtrer, v. a. eigenlijk enkel van de vocDéplaisant, te, adj. Onaangenaam , Tseuten , Losmaken, Ontwarren; fig. fam.
rig , Verdrietig , Vervelend.
Bevrijden , Verlossen. * -- ( Sc), V. pr.
Zich losmaken ; fig • fam. Se -- de q. q., Déplaisir , m. Perdriet , Misnoegen , o.,
Ontevredenheid , vr., Leedwezen, Harton de q. ch. , Zich van iemand of iets
zeer, o. , Kommer., m.
afmaken , Zich daarvan ontslaan.
Déplaniter, V. a. Verplanten. *--, De
Dépeuplement , M. Ontvolking , vr.
boorhen , planten , enz. zit ... trekDépeupler, v. a. Ontvolken ; fig. -- un
ken of nemen , Oneplanten.
éhang, Eenen vijver van visch berooven;
-- un canton de Bibier, Een canton van Déplanteur, in. w. gebr., Teerplanter, m.
Déplantoir,
m. boor om te verplanten, vr.
'wild berooven of ontblooten ; — une forét, Een bosch hakken , Veel hout in Déplatrer , V. a. Ontpleisteren , Den pleisterkalk van ... afkrabben.
een bosch hakken.
Déplier, V. a. Ontvouwen, Losdoen, LosDéphlegmation, zie Défegmatiou.
r ollen; van hier : Ce marchand a déployé
Déphlegmer , v, a. zie Défleginer.
zoute sa marchandise, Deze, koopman heeft
Déphlogistiqué , ée , adj. Pan het brandalles laten zien of uitgepakt, wat hij
bare beginsel ontbloot ; Air —, noemde
heeft. * —, bij jagers, als : -- le trait
men weleer, wat thans Gaz oxygène
De lijn, waaraan een hond loopt, ver of Air vital heet.
lengen. * — (se) , V. pr. fig. Open ligDépicage , m. Uittreden van het koren uit
gen, Geopend worden.
dé aren, o.
Déplisser, V. a. Ontplooijen, Do plooijeu
Dépié , m. veroud. , als : — de fief, Ver
uit ... doen. *-- (se), v. pr. Deplooid
een leen, vr.
-delingva
jen verliezen; Votre chemise s'est déDépiécer, V. a. zie Déznea;brer.
plissée, De plooijen zijn uit uw hemd
Dépllatif, ive, adj. Dat he haar doet
gegaan.
,. uitvallen , Ontharend.
Déploie Bent, in. Ontvouwing, vr., zie
Dépilation, f. Ontharing, vr.
Déploy er.
;lépiler , V. a. liet haar doen uitvallen ,
péplorable , adj. Beklagenswaardig , BeOntharen.
klagelijk,
Treurig, Ellendig.
Dépiquer, V. a. Het koren uit de aren
Déplorahlerneut, ado. Treurig, Ellendig.
treden.
Dépister, V. a. Het spoor van ... ontdekken; Déploration, f. Betreuring, vr.
Déplorer, V. a. -Betreuren, Beklagen, Befig. Op het spoor komen, Ontdekken.
jammeren.
I épit, m. spijt, vr.., vr., Verdriet, o.,
Ontevredenheid , vr. ; Faire — a q. q., Déployé , he , adj. als : Rite h gorge déplo5ée, Schateren (van lagchen), LagIemand verdriet aandoen; Concevoir du
chen dat men schatert; Enseignes dé_ de q. ch. , Verdrietig over iets worploy ées , Vliegende vaandels, 0. meere.
den ; En — de , In spijt van, .fin weerDéployer, u. a. Ontvouwen , On:wvikke wil ,van; ook: Strijdig met, Tegen.
len, Ontrollen, Uitbreiden, Uitspan
Dépiter., V. a. Boos of Moeijelijk maken,
— les voiles , De zeilen uitspan.-ne;
Ergeren. * — (se) , V. pr. Zich erge ,tien; fig. dan den dag leggen, Vertooren, -Boos werden (over eene zaak, Op
nen, Uitkramen. *— f.se), v. pr. Ontiemand , contre).
rold worden; Soli coeur se déploie, Zijn
Dépiteux , use, adj. veroud. , Gemelijk
hart wordt rusimer; fig. Zich ver
Ki tteloorig.
-tone.•
Déplacé, ée, adj. Kwalijk geplaatst. *—,
Déplumer, V. a. (Eenen vogel) plukken; fig.
Ongepast.
-

DEPO

DEPO
Plukken. *— (se) v. pr. De veren ver.
liezen.
7Dépocher, v. a. Uit de zakken doen; fam.
Met tegenzin (geld) geven.
Dépointer, V. a. (Een stuk stof) open
snijden.
Dépolir, V. a. Den glans van ... afnemen.
'

Déponent, adj. m. in de Lac. spraakk., als:
Verbe
Deponens, o.
Déponible , adj. ongebr. Dat nedergelegd
-r,

kanworden.

Dépopulariser, v. a. Bij het yolk in ongunst brengen. * — (se) , V. pr. De
gunst des volks verliezen.
Dépopulation , f. Ontvolking , vr.
Déport , m. bij regtsgel. , als : Payer sans
, Zonder uitstel betalen; Payable sans
—, Betaalbaar zonder uitstel. *--, Regt
Van eenen leenheer, om de inkososten
van een leen het eerste jaar na den
dood des bezitters te genieten, o. * --,
Regt van den bisschop , om de inkor, sten van een openstaand geestelijk ambt
een jaar lang te trekken, o. *—, als :
— d'un j uge , Verklaring van eenen regter, dat hij in de zaak, welke voor
zijne regtbank gebragt is, niet kan
spreken, yr.
Déportation, f. Verbanning, Deportatie, vr.
Déportemens, m. pl. rangedrag,. o., (Ongeregeld) gedrag, o.
Déporter, V. a. Verbannen, Naar eene
afgelegene plaats voeren. s... (se) v.
pr. (de) Iran ... afstaan. afzien, Laten varen.
Déposant, te, ad!. Lene getuigenis of ver.
klaring afleggende, Die verhoord wordt.
m. Verhoorde, no.
Déposante, f. Verhoorde, vr.
Déposer, V. a. 4fzetten , Van zijn' post
berooven. °—, lVederleggen; — la dictature , Het dictatorschap nederleggen.
*--, Afleggen; — sa fureur , Zijne woede
afleggen. * --, Nederleggen , In bewa.
ring geven of stellen, Deponeren, Aan.
vertrouwen , Toevertrouwen. * --, van
vloeisto fen , Een bezinksel krijgen of
hebben, Op den bodem doen zinken.
—, v. n. Getuigen , Verklaren , Ge
afleggen. *_, van vloeistof.-tuigens
fen , Bezinken , Een bezinksel hebben.
Dépositaire , m. et f. .Bewaarder , no.,
.Bewaarster, vr. (van eenig toevertrouwd
goed); fig. Bewaarder, ns., Bewaar.
ster , vr. , Degene , welke iets weet
heeft, enz.
Déposition , f. Afzetting (van een ambt),
vr. * --, Getuigenis, Verklaring, vr.
Deposséder, v. a. flit liet bezit stellen

o.__._,

f
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féposter, V. a. (Uit eersen post)verdrijven.
Dép6t , m. danvertrou-wd of Toebetrouwd
goed , o. ; Mettre en — , In bewaring
geven , Toevertrouwen. * — , Verdrag
tusschen dengenen, welke een goed in
bewaring geeft, en dengenen , die het
ontvangt , o.; Lol du —, Voorwaarden,
op welke iets in bewaring wordt gegeyen, vr. meerv. * —, Nederlegging ,
Deponering, vr. ; Faire un —, Iets in
,bewaring geven; Faire le — d'une som.
me, Eene som in bewaring geven, de •
poneren. * —, Bewaring , Bescherming,
vr. *—, Magazijn, Dép'ot, o. *--!
Bewaarplaats, Vergaderplaats, vr.; fig.
Verzameling, Vereeniging, vr. *—, in
de geneesk., Ophooping van vochten , vr.
* —, Bezinksel, o. * —, Plaats in de
loopgraven, waar men zich voor den
storm verzamelt , vr. *—, Plaats , waar
zich de recruten van een corps bevinden , vr.; ook : Deze recruten zelven,
m. sneers'. , Dept , o.

Dépoter , V. a. (Eene plant) uit den pot
nemen.
Dépoudrer, V. a. Het poeijer uit .. , doen„
Dépouille,f.(Afgestroopte) huid, vr., Balg,
we den vert. st., als: La — mortel le, Het sterfelijk overschot (van eenen
wenseh , d.i. zijn ligchaam,) o.; van hier:
fig. La — dun arbre, etc. De vruchten van
Benen boom , enz. vr. meerv. *—, pl.
Dépouilles , Nalatenschap, vr.; ook:
Buit, m.
Dépouillb, ée, adj., als: Jotter au rol —,
zeker spel spelen, waarbij men hem,
die tot koning verkozen is, de kleede.
ren stuk voor stuk uittrekt; fig.Iemand

uitkleeden.

Dépouillement, m. Berooving (zie Dépouil•
Ier), vr. *—, Uittreksel (eener reke-

ning , enz.) , o.

D épouiller , v. a. On tkleeden , Ui tkleeden.
* —, (De huid) aj'. rekken ; -- one anguille, etc. , Eenen aal , enz. aftrekken.
* —, Berooven , Ontblooten, Ontdoen;
q. q. de ses honneurs , Iemand van
zijne eereposten berooven, *—, Berooven, Ontblooten; -- on arbre de ses
feuilles, Lenen boom ontbladeren. *—,
Zich ontdoen van ,..4feggen,Afwerpen,
Wegwerpen , Uitschudden , Afscheidden;
-- le vieil homme , Den ouden mensch afleggen; fig. .elfeggen. *—, Een uit.
treksel maken van... *—, bij giet., als:
— la figure , Den vorm afbreken. *-- (se),
V. pr. Zich ontdoen (van, de), ,4fleg.
gen, Uitschudden.
Dépourvoir, v. a. irr. ,.enkel in de onbep.
wijs en in het vent. deeles., Ouch/on..
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ten., Berooyen. * -- (se), v. pr. Zich
Ontblooten.
Dépourvu, ue , adj. Ontbloot, Beroofd
— de, Zonder; Au—, Onverhoeds, Onverwachts, Onvoorziens.
Pépravateur, m. w. gebr. , Bederver , ns.
Dépravation , F. Bederving , vr. * — , Bederf, o., Verdorvenheid, vr.

Dépraver, V. a. Bederven.
Déprécatif, ive, adj.. Wenschend.
Déprécation, f, in de redek. , Wensch , in.

*- , kfsmeeking, vr.

DERE
* —, adv. Sedert , Sedert dien tijd ,
Daarna. * —, als : -- que , conj. Sedert,
Sedert dat.

Dépuratif, ive, adj. Zuiverend, Bloedzuiverend. * —, m. Zuiverend middel, o.
Dépuration , f. Zuivering, Loutering, vr.
Depuratoire, adj. Zuiverend, Reinigend.
Dépurer, V. a. Zuiveren , Reinigen , Louteren.
Députation, f. Bezending, Deputatie, vr.

* — , .elfgezondenen , m. meerv. , Depu.
tatie, vr.

Dépréciation, f. Vermindering van waar.

Député, in. dfgevaardigde , Gedeparteer•

Déprécier, V. a. Minachten, Vrachten.

Députer , V. a. tlfvaardigen, 4fzenden.

do , vr.

Verlagen , Verkleineren.
Déprédateur, m. .hoover, Perwoester, m.
Déprédateurs, in. pl. zekere insecten.
Déprédation , f. Yerwoesti ng, Rooverlj ,
Plundering , yr., Roof, -Diefstal, m.
Dépréder, V. a. w. gebr., Rooyen , Plunderen.
Déprendre, V. a. irr. w. gebr., Losmaken.
* -- (se) , v. pr. Zich losmaken.
D éprépucé , adj. m. boert. , Besneden.
Dépresser, V. a. De pers (d. i. den glans)

van ... afnemen. * — , Uit de pers
nemen.
Dépression, f. Verlaging , Verzakking, vr.
*--, 1Veêrdrukking , vr.
Dépressoir, m. werktuig bij het trepaneren.
Déprévenir, V. a. irr. w. gebr., Een voor oordeel benemen. * -- (se) , v. pr. Zij-

ne vooroordeelen afleggen.
Dépri, m. Verzoek om ontslag van de

leenregten van een stuk lands, dat men
van Benen daarmede beleende koopen
'wilde, o.
Déprier, V. a. .4ƒzeggen (Benen genoode).
*—, (Den leenheer) om vermindering
van regten van een goed verzoeken,
dat men koopen wilde.
Déprimé, ée , adj. in de kruidk ., Ingedrukt,

Nei rgedrukt.
Déprirmer, v. a. fig. In een slecht dagacht

stellen, Verkleineren.
Déprisant, te, adj. lijinachtend, Verne-

derend.
fépriser, V. a. Minachten, Misprijzen.
* — (se) , v. pr. Zich te gering achten.
§Deprofundis, m. bij R. Kath., .epro-

fundZ s , o.
Dépiopriement,

M.

Testament van een'

Malthezer ridder, o.
Dépuceler , V. a. fam. Ontmaagden.
Depuis, prép. een begin van tijd , plaats
of orde aanduidende, Sedert , van ...

af, Van ... aan, lean, Na; — vela,
Sedert; — peu, Sedert kort, In kort,
Onlangs; — q'uand ?, Sedert wanneer?

de, M.
* _ , Eene deputatie afzenden.
D éracinement, m. Ui thali ng met wortel

en al , vr.; fig . Uitroeijing , vr.
Décaciner, V. a. Ontwortelen , Met wortel
en al uithalen , Uittrekken ; fig. Ontwortelen, Uitroeijon. *_, De wortels
of Den wortel ontblooten.
Dérader, V. u. Pan de reede afdrijven,
.dfgi eren.
Déraison , f. Onverstand, o. , 1- erstandeloosheid , vr.
Déraisonnable, adj. Onredelijk, Onbillijk,
Onverstandig. .* —, Onbillijk, Onre-

delijk.
Déraisonnablement, adv. Onverstandig.
Déraisonner, V. n. Onverstandig spreken,

Raaskallen.
Déralinguer, V. a. De zoomtouwen van
(de zeilen) wegnemen.

Dérangement, m. Verwarren, o. * , Perwarring , Wanorde , vr. ; fig. Verwar

ring , Wanorde , Ongeregeldheid , vr.

Déranger, V. a. Overhoop snmijten, Verwar
brengen; fig. Verwar.-ren,Idwas

ren. *--, Storen, Hinderen.

*— (se),

V. pr. als: Ne vous déranzez pas , Laat

ik u niet storen. * —, Een ongeregeld
leven beginnen te leiden.
Déraper, v. n. van het anker, Uit den
grond losgaan.
Dératé, he , adj. Met uitgesneden milt.
* — , m. als : Courir cotna)e tin — , Zeer
hard loopera , Loopen als een windbond.
Dérater , V. a. De milt uitsnijden.
Déray ure, f. Scheidvoer, vr.
Derbe , m. geslacht van insecten.
Derbis , m. een visch , zie Sècbe.
Dérechef, adv. bijna veroud., ondermaal ,

Op nieuw.
Dérégle, ée , adj. Ongeregeld , Onregelmatig. ^` --, Ongeregeld, Ongebonden.
Dérég'ément,adv. O n geregeld, Ongebonden.
Derégiemenr, an. Ongeregeldheid (van de

jaargesijden, den p!vls, enz.), vr. *--,
O#gerclde g ang (van een uurwerk), m.

DERE
*__, Wanorde, Ongerageldlioid,Verwarring„ Ongebondenheid , vr.
Dérégler , V. a, Inwanordehrengen ,
J'n streek hrengen.
(se), v. pr. In
wanorde komen , Pan streek raken*
Déribands , m. p1. zekere witte katoenen.
Dérider , V. a.Ontrimpelen , De rimpels
van. .. verdrijven. *_ (Sc), v. pr. fig.
Zich ontrimpelen ; Se - le front, Zijn
voorhoofd ontrimpelen, Zich verj'ro.
lijken.
Déringa , rn. geslacht van planten.
Drision, F. ]Jespotcing, Uielagching ,vr.;
Etre en -, Bespot worden ; Avec - a ,
]3espottende ; Tourner en - , Bespotte.
lijk maken , Ineen bespottelijk dag.
licht stellen , Par -, En —, Uit spot ,
Om te spatten.
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Derinodfon, in. geslacht van planten.
Dermodontes, in. p1. onderklasse van vis

schen.
Dermographie, f Onsleedkundige beschrij.
ving der huid , vr.
Dermologie , f. Iluidleer , vr.
Dermoniptères, m. p1. familie van zoog.
dieren.*_, familie van vissclien.
Dermorhynques,m.pl.familie van vogelen,
Dermotomie, f. Huiontleding 1 vr.
Dernier,, ère , adj.Laatste ; van hier:
L'année dernière , Het verledene jaar; La
mois -, De 'eerledone maand; Ceo jours
derners ,Deze dagen ,Dezer dagen,
De laatste dagen ; En - lieu , Laeotste.
lijk , In delaatste plaat: ; ook: On.
langs. * , Laagste; ook: Verachtelijk-,Uiterste, Hoogste.m.
ste.
als: Nevouloir jamais avoir le -, (in.
Dérisoire, adj. Bespottond.
sommige spelen , ) Nooit den laatsten
Dcritoire , m.Gegroefde plank van een'
slagvillen hebben ;ook :Altijd de
olijfoliemolen , vr.
overhand willen heblsoer; Voloir tooDérivatif, ive , adj in de geneesk., 4fleidend.
joursavoir le -,4l:ijd hetlaatste
Dérivation , f. 4/leiding, vr.; Canal de - ,
svoord
ge.
willen hebben. * , in het balspel,
ter
in
de
afleiding , a. -,
Kanaal
Elke van de twee openingen der galerij,
neesk., Afleiding , vr. '°-, in de spraakk.,
velke het verste van de koord af zijn.
Afleiding , vr.
Dérive , f. scheepow. , 4rzeiliisg , Afdrij. Dernièrement , adv. Onlangs , Kortelings.
ving , vr. ; Se laisser afler a la - , Met Dérobé , ée , adj. ,als : Escalier
, Goheimo trap . vr. ; Fèves drobées , Uitden stroom , enz. afdrijven.
gedopte boonen , vr.naeerv.; Faire q.ch.
Drivé, M. 4fgeleid woord, a.
a see heujes dérobées , Jets in zijose
Dériver , V. 11. scheepsw. , 4fdrijven , Van
ttsssclzenuren ofsnippereiren doen.
den regten koers afwijken; Selaisser-,
Met den stroom , enz. afdrijven.* , Dérobée , f. enkel in: A la -, Heimelijk,
In het geheim , Stilletjes , 4chterbaks.
4fkomen , Voortkomen , Voorrvloeijen ,
Poorcspruiten. *_, in de spraakk., 4f. Dérobement, na. Reow behouweotder sité'-,
nen tot een geweif, a.
V. a.
komen , 4ƒ e1.- id worden.
Afleiden.* — , (Hesgene omgeklonken Dérober , v. a Ontfutselen , Ontvreeisden,
*_,
Ontseelen, Ontrooven, Uit den zak lig.
als: was) weder rege slaan.
ten , Ont1'apen ; fig. Ontrooven „, Ont
nun roue , Een rad uitligten.
nemen.,Verbergen ,Bedekken;
Dérivette J. Vischvangot met netten , die
Verbergen. _,bij valken., als:
fig.
men met den stroom laat afdrijven,vr.
- les sonnette , Wegvliegen. *- (se),
Dérivoir , m. werletuig der horlogienzaV. pr . (a) Z:ch onterekken aan Zich
kers , om een rad uit ce nemen.
verwijderen uit of van , Verlaten ; van
J.)érivote f.Pols ,on; een vlot van den
een paard , als : Se - de dessous I'homme,
oever af te houden , no.
Zijnen rijder afwerpen.
als: Se Derkacz, in. een vogel.
tin repas,Zich tenen maaltijd onttrekPerle, f. zekere pottebakkers aarde.
ken, Zich van eenen maaltijd onthouden.
PermatoCarPes , m. p1. orde van kampernoeljes.
1 Dérocher, V. a. van roof'og., Dwingen,
om zich van hooge rotsen nether te 5507Derniatodée , f. geslacht van planten.
ten.
—, IWet sterk water zuiveren.
Derniatolde, adj. in de ontleedk. . HuidDhrogation , F. Verklaring van tenen vorst,
vormig.
waardoor eene wet , enz. krachteloOt
Dermatopodes, m. p1. vogels met een sterk
'wordt gemaakt, ofschoon dezelve niet
vlies aan den oorsprong der angels.
avordt opgeheven , rchteloOSWakZng,
Derme , m. in de geneesk. , IJesid ,. vr. of
vr. , zie Déroger.
Vel , a. (des menschen.)
Dérogatoire, adj. Kraclsteloos makend.
Dermeste, rn. geslacht van insecten.
Dermestins, na. Pl. stam van insecten.j Dérogeance , f. jjenadeel:ng, Krenk:ng, vr.
Dérogeant , te , adj. (a) Benadeelend, Oat.
Dermobranches, m. p1. familie van i\lollusesrend,
qaes gasthropodes.
I
,

.
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?éroger, V. n. (a) Iets bepalen, h8tgene
mes eens vo ?ige bepaling strijdig is,
Krachteloos maken , I'erzwakken. *—,
Benadeele r , KF enken , Onteeren ; —
aux droics de q q., Iemand in zijn regt
bekorten; --, on: — h la noblesse s Serif.
dig met zijne geboorte handelen, Zich
zelven onteeren.
Déraider , v. a. Slap maken. * — (se), v. pr.
Slap worden; fig. Zachter worden.

Dérom poir, in. bij papierwak. , Lompen.
bank, vr.
Dérompre , V. a. van valken , In de vlugs
op eenen vogel nederschieten en hem

naar beneden doen vallen.

af. *—, adv. als: -- que, cons. Zoo
drie, Zoo dra als; ook: Vermits, Dewijl, Doordien , Naardien.
Désabusement , m. Teregtwi j zi ng , Teregthelping , yr. * —, Aflegging eener dwaling , rr.

Désabtiser, v. a. Te regt helpen of wijzers,
Beter onderrigten, Uit den droom hel
dwaling benemen , De oogen ope--pen,D
nen, Inlichten; Etre désabusé de q. ch.,
Iets in deszelfs ware licht beschouwen.
*— (se), v. pr. als: Se — de q. ch.,
Iets beter leeren inzien, Het in deszelfs ware licht beschouwen ; Se — d'une
opinion , Een gevoelen laten varen.
Désaccord, m. Staat van een speeltuig,
dat niet stemt , m.
Désaccorder , v. a. Ontstemmen. *_(se),

Déroquer, zie Dérocher.
Dérougir , v. a. De roode kleur van ...
wegnemen , Doen verbleeken ofverschieV. pr. Ontstemd worden, Niet meer
ten. * — (se) , V. pr. on : * — , V. n. De
stemmen.
roode kleur verliezen , I?erbleeken , YerDésaccoupler, v.a. Ontkoppelen ,Losmaken.
schieten.
Désaccoutumer, V. a., als : -- q. q de q ch.,
Dérouillement, m. Ontroesten, o.
Iemand iets afwennen. * ^- (se) , v. pr.
Dérouiller, V. a. Ontroesten, Den roest
als : Se — de q. ch. , Zich iets afwennen.
van ... wegschuren; fig. fam. BeschaDésachalauuder, v. a. De kalantete benemen.
ven, Ontbolsteren. *-- (se), v. pr. Den
roest verliezen ; fig. fam. Beschaafd Désaffamé ; ée , adj. ongebr. , Verzadigd.
Désaffi.eurer, V. a. Doen uitsteken , Doen
'worden, Den ruwen bolster verliezen.
uitpuilen. * —, V. n. Buiten iets uit
Déroulement, in. in de meetk., Product
-stekn.
eener kromme lijn , o.
Dérouler, V. a. Ontrollen, Losrollen, Af .. Désafourcher, v. n. Het tuianker ligten.
rollen. * -- (se), v. pr. Ontroldworden. Désagencer, V. a. w. gebr. , Dooreen wer.
pen , Uit elkander werpen.
Déroute, f. Plugt (van een leger), Onge.
regelde vlug ✓ , vr.; l'iettre en —, Op Désagréahle,, adj. Onaangenaam , Onbehagelijk, Verdrietig.
de vlugs drijven ; fig. Verwarring, Wanorde, Ongeregeldheid, vr.; IV`Iettre en--, Désagréablement, adv. Onaangenaam, On.
be hagelijk.
Perwarren.
Désagréer , v. n. Mishagen. * — , v. a, OutDéronter, V. a. Van den (regten) weg af
takelen , dital.elen.
Doen d-)len; fig. Verwarren,-breng,
Dé sagrément, rn. Onaangenaamheid, vr.
In de war brengen; ook: Iemands plan*_, Onbevalligheid , vr.
nen verijdelen.
Desaignner, V. a. (De vellen) van bloed,
Derri , m. Derrie , M.
enz . reinigen, zie Dessaigner.
Derrière , prép. 4chter; Avoir les mains
Désairer, v. a. Uit het nest (zie Aire)
liées —le dos , De handen op den rug ge
nemen.
hebben. * —, adv. Achter, Ach -bonde
Désajuster , V. a. In wanorde brengen; fig•
aan; Par —, Van achteren. * —, m.-ter
Omverre werpen.
Achterdeel, Achterste (deel), o.; — de
Ia têce, Achterhoofd, o.; Porte de —, Désallier (so) , V. Vr. n. w. Een ongelijk
huwelijk aangaan.
Achterdeur, vr.; fig. Achterdeur, UitDésaltérer, V. a. Den dorst verdrijven ; fg.
vlugt , vr. ; Sens devant •- , liet ach
Verkwikken.
voor. * —, Achterste, o., Aars,-ters
Désancher, v. a. Her wendstuk van ..,
m,, Billen , vr. meerv.
afnemen.
D ens, m. geslacht van planten.
Désancrer, V. n. Het anker ligten.
Derviche , hervis , m. zekere Turksche
Désappareiller, V. a. zie Dépareiller. *—,
monnik , Dervis , M.
v. n. scheepsw. , De zeilen strijken.
Des , zamengetrokken uit De les.
Dès , prép. eenen oorsprong van tijd of Désapparier , V. a. Os; ✓paren, (Een paar)
van elkander doen of scheiden.
plaats aancluu dende , Van :.. af, [- 'an ...
aan ,Van , Sedert. * — , een begin. in Désappointement , m. Teleurstelling , yr.
Désappointer , V. a. (Een stuk laken , enS.)
de toekomst aanduidende, Fan ... af,
p an ... aan; -- demain, Van morgen
open maken. * — , Te leur stellen. * --s
,

DESJ,
, Den naam van (eenen krijg:.
man , enz) op de rol doorhalen.

Désapprenthe , V. a. jrr. J7erleeren.
(se), V. pr. Verleerd of Vergeten worden.-, v. ii. Achteruit leeren
Désapprobateur trice . adj. Afkeurend,
Ltisprijzend. * _ , m. Afkeurder , m.
Désapprobation, f. 4fkeuring, Misprif.
zing, vr.
Désapprobatrice, f. Afkeurseer, vr.
flésappropriation , f. Verzaking (van den

eigendom), vr.
Desapproprier (se) , V. pr. als : Se - de,
Afstaan , let bezit van . . . afstaan

Zich ontdoen van..
Désapprouver, v. a.
:Ifkeuren, Laken,

Misprijzen.
Eésarborer ,

V.

a. ( De vlag ) nejrhalen,

strijken.
Désarçonner, V. a. Uit den zadel ligten
of werpen ; fig. Den mond stoppen.
Désargenter ,, v. a. Het zilver van (iets
verzilverds) afdoen of doen sizelten.
Désarmé, In. zekere visch.
Désarmement , rn Ontwapening , vr.
Afdanking van krjgsvoik,vr. *,Ont.

takeling, vr.

Désarmer , V. a Ontwapenen. * —, (Krijg: yolk) afdanken; fig. Ontwapenen. *,
scheepsw., Osteakelen, *, v. n. De
'wapens nederleggen. scheepsw.
4/takelen, Onetakelen.
Disarrimer, v. a. scheepsw., De Jading
van . . . anders eeuwen.
Désarroi, rn Verwarring, Wanorde, vr.
Pésassembler, v. a. Ui elkander nemen.
Désassortir, v.a. (Dingen, die tot elA'an.
der behooren) vaneen scheiden, n

elkander doen.
Désassortissement , rn Scheiding van din.
gen , welke bij malkander be/soosen , vr,
Désastre,m Ongeluk, Onheil, o, Ramp,vr.
Désastreusetient , adv. Ongelukkig.
Désastreux, use, adj. Ongelukkig, Rausprol.
Désautoriser, V. a. De autorisaeie benemen.
Dsavantage, in. Bee min voordeelige of
ouvoordeelige van iets , o., Ongunseige
staat , m.„ klinder/seid van den eenen
ten aanzien van den anderen, vr, *_,
Nadeel , 0. , Schade , vr. Verlies , o.
Bésavautageusensent , adv. Onvoordeelig ,
Ongunstig, Niet voordeelig.
Pésavantageux , use, adj. Onvoordeelig ,
Ongunstig , Wier voor deelig.
Désaveu , m. iie' roeping , Ontkenning,
Loochening , vr., bij regsge1. , Niet.
er/eennirg , Nie:'aanneming, vr,
Désaveugler, V. a, fig. (iemand) de oogen
op en is,

Déoavouer, V. a. Ontkennen , Loochenen.
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*__, Niet voor het zijne erkennen,

Verloochenen ; q. q. pa dr son parent,
Iemand niet voor zijnen bloedverwant
erkennen. * _ , als: -- q. q. , [Jetgene
iemand- gezegd of gedaan heeft, niet
erkennen of niet goedkeuren.
Desceller V. a, ( Ileegene , in iets met
lood enz. vastgegoten is) losmaken. *_,
Ontzegelen, Het zegel van. . . afnemen.
*_, Een (spiegelglas) glad maken.
Descendance , f. Afttavnming , vr.
Descendant, te, adj. I/fda/end, Dalend,
Afstijgend, Afklimmend. *.., in, Afstanzmeling, Nakomeling, m.
,

Descendre , v. n. Afgaan, Afseijgen , 4f
komen , Afklimmen , Naar beneden ko.
men, Nederdalen ; — d'une montague, Van
eenen berg afgaan, Eenen berg afgaan,
1/an eenen berg afkomen, afklimmen;
— de cheval, Van het paard stijgen;
— a la cave , Naar den kelder gaan;
— aux enfers, Ter holle nedervaren.
*_, Nederhangen, Rangen, Zich uit
strekken (naar beneden) , Gaan, Loo.
pen.> Reiken. * Zich vernederen of
verlagen. ', Dalen, Vernederd worden , [lallen; fig. — dans les détolls de
q. ch., Tot de bijzonderheden, eener
zaak overgaan. — , in de toonk. , als t
— dun ton, Eenen toon lager zingen,
spelen, stemmen. , Eenen inval doen;
ook : Eene lauding doen. • , Afkomen,

Afs t ammen .//*_, v. a. Aflaten, Nederlaten , Naar beneden halen , brengen;
— du via a la cave , Wijn inden kelder
brengen ; - on homme de cheval , Iemand
van het paard helpen — un tableau, E el
no schilderij afhangen. *— , 4fzakkeri,
Afklimmen , Afgaan ; — le Rhin , 'Den
Rijn afzakken ; — une montague , Eenen
berg afgaan , afkomen; l'escalier,
Den trap afgaan *., in het krijgsw.,
als : — la garde , Van de wacht trekken.
Descension , f in de sterrek. , Afdaling , yr.
Descente, f. Afdaling , Nederdaling , vr.
het oogenblik van het aftaan, enkel in: A la — (de l'escalier, etc.),
Bij het afgaan (van de trap, enz.);
A la - do vaisseau , Bij het aan land
s t a ppen. ° — , Neêrlatin , elflating j
Afneniing, vr; van hier: Une — de
croix , Bene afneming van het kruis
(d. i eene schilderij, die zulks voorsee it) , vr. Helling , Afhelling , vr.,
het
Afgaan , 0. — , pijp, waardoor*_,
water naar beneden l oo pt, yr.
Bezoek, B ez i g tiging op orde van
het oeg t,vr.0'f0rt one — sur les
op de plaats zelve onlienX , Men zal",
Lauding (in een
derzoek doen-
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vijandelijk land) , vr. ; ook : Inval te
land,m. *_,Dar m breuk, Breuk, vr.;
yan hier : -- de matrice, Uitzakking
der baarmoeder, vr. * —, in de krijgsk.,
als: — du fossé , 4fstijging in de loop.
graven , vr.
Deschampsie, f. geslacht van planten.
Descripteur, m. Beschrijver, m.
Descriptif, ive , adj. Beschrijvend.
Description, f. Beschrijving, vr.

Désenlacement, m. Losmaking uit eersen

schrijving, vr,; Faire la — des meubles,
Beven inventaris van het huisraad
maken. * -- , in de wisk., Beschrijving
(eener lijn , enz.) , vr.
Désemhallage, m. Outpakking , vr.
D ésemballer , v. a. Ontpakken.
Désembarquenient, m. Wederontscheping,vr.
Désembarquer, v. a. Weder ontschepen.
Désembourber, V. a. Uit he slijk helpen
of trekken.
Désemparer, V. a. verlaten, Ruimen (eene
plaats). * --, scheepsw., als : — un vaisseau,Een schip reddeloos schieten ; van
hier: Un vaisseau désemparé, Een redde
schip, o. *_, v. n. Bene plaats ver -los,
ruimen ,,flftrekken , Zich ver -laten-of
w; jderen.
flésempeser, V. a. .bles stijfsel laten uit.

veeeken.

D-ésemplir, v. a. Gedeeltelijk ledigen,
Een gedeelte uit ... nemen, zoo dat
iets niet meer vol zij. * — (se), v. pr.
Ledig worden , Zich ledigen. * —, v. n.

Ledig worden.

Désemplotoir, m. Ijzer , waarmede men de

spijzen, welke een valk niet verteren
kan , uit de maag haalt , o.

Désenchantement, m. Onttoovering , yr.
Désenchanter, V. a. Onttooveren ; fig. Ilan
Benen sterken harts: ogt verlossen.
Désenciouuage, M. Uittrekking van Benen

nagel, vr.

Désenclouer, V. a. Eenen nagel uittrekken;
— on canon, Een vernageld kanon weder bruikbaar maken ; — un cheval, Een
paard, dat vernageld is, den spijker
uit den voet trekken.
DésenIer , V. a. De zwelling verdrijven,
Weder dun maken , Doen slinken. *—
v. pr. et: * —. V. n. Slinken, Dunner

worden.

Désenfure, f. Slinking, vr.
Désenforester , V. a. (Een land) van een

koninklijk woud scheiden.
Désesgrener , v. a. Losmaken hetgene in

elkander grijpt,.

Désenivrer, v. a. Ontnuchteren , Benucliteren , Nuchter maken. * —, V. n. Nuchter
worde n of zi j n ; Cet homme ne désenivre

jamais, Deze man is nooit nuchter.

strik , vr.
Désenlacer, V. a. Uit de strikken losmaken.
Désenlaider, V. a. 1Jlinder leelijk maken.
De verveling van...
verdrijven , Vermaken. * -- (se), v. pr.
De verveling verdrijven, Zich vermaken.
Désenrayer , V. a. Den spanketting van .. .
wegnemen. * --, v. n. Den spanketting
van een rad wegnemen , Een rad los -

Désennuyer, v. a.

maken.

Désenrhumer, v. a. Do verkoudenheid

van

... verdrijven. • -- (se) , v. pr. Van de
verkoudenheid

genezen.

Désenrouer, v. a. De schorheid of heeschheid vast ... verdrijven. * -- (se), v. pr.
Van de schorheid of heeschheid genezen.

* -., V. U. Goed voor de schorheid of
heeschheid zijn , De heeschheid ver
-drijven.

D ésensevelir, V. a. Eet linnen, waarin een

doodt begraven
Opgraven.

is,

wegnemen; ook:

Désensorcellement , m. Onttoovering , vr.
Désensorceler, V. a. Onttooveren ; fig. Onttooveren.

Désentéter, V. a. Uit het hoofd praten ;

.— q. q. de q. ch., Iemand van iets af'°— (se), v. pr, als: Se — de
q. ch. , Zich van iets bevrijden.
Désentortiller , v. a. Losdraaijen.
Désentraver, V. a. (Een paard) de kluis•
brengen.

ters

afdoen.

Désenvenimer, v. a. Het venijn van ..
,wegnemen of krachteloos maken.
Désenverguer, V. a. (De zeilen) afnemen.
Déséquiper , V. a. De equipage van (een

schip) nemen.

D ésergoter , V. a. (Een paard)

van

genezen.

gallen

Désert, te , adj. Woest , Onbewoond ,

Le-

dig, Onbebouwd. * — ,afgelegen, Een.
zaam. *—, m.
J,i ldernis , vr.

Woestijn , Woestenij,

Péserter, V. a. Verlaten , Zich uit ..
verwijderen. * — , in de krijgsd. , als:
— I'armée, le service, etc., Deserteren.
*—, V. n. Wegloepen, Heessgaan. * —,
in de krijgsd., Deserteren.
Désertes, f. pl. zekere schaar der droog scheerders.

Déserteur, in. Deserteur , eis.;

fig. Die

iets verlaat, 17erzaker, m.
Désertion , f. Verlating, vr.; inzonderh.
van krijgslieden , Desertie, vr. * —, bij
regtsgel., als: — d'appel, Verzuim van
appel , o. ; -- dun héritage, Niet-aanvaarding eener erfenis, vr.
Désespérade , f. enkel en : A la , dlt een
wanhopige.
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Désespérant , te , adj. Wanhopig makend,
Hetgene doet vertwijfelen.
DDésespéré , ée, adj. Wanhopig , Hopeloos,
In Benen wanhopigen staat, Ten uitere
ste slecht, tIraaromtrent geene hoop
overblijft; Us courage —, Een wanhopige roed,m. ; fig. Elope/cot , Zeer be.
-

'

droefd ; Je suis — de vous avoir fait attendre, liet spijt mij zeer, dat ik u
heb doen wachten. * — , m. Wanhopige ,
Zinnelooze , Razende , m. ; En --, Als

een razende.

Désespérément , adv. Buitensporig , On.
gemeen , Ten uiterste ; — amoureux,
Smoorlijk verliefd, Tot over de noren
toe verliefd.
Désespérer, V. n. Wanhopen, I7ertwijfe. lee ; -- de q. ch. , dan iets wanhopen;
-- d'un malade, man het herstel van ee15en zieke wanhopen ; — d'un jeune hom me, flan de verbetereng van een' jong'
nsensch w.vassliopen. * _ , v. a. Tot wanhoop brengen , Doen vertwijfelen, Wanhopig maken ; fig. Wanhopig maken,
Grootelijks bedroeven of smarten. * —
(se) , v. pr. Wanhopig zijn, Tot wanhoop vervallen.
Désespoir, m, Wanhoop , Vertwijfeling ,
vr. ; fig. Etre an —, Diep bedroefd zijn;
Cet ouvrage eet le -- des artistes , Di;
werk is zoo voortreffelijk , dat de kunstenaars wanhopen , iets dergelsj, s te

zullen kunnen voortbrengen.
Desfontaine, f, zeker bompje.
Desforge, m. zekere boom.
DéshabiUé, m. van vrouwen, Huiskleed,
huisgewaad, HIuiskleeding, vr., Mor gen/deed, o., Morg^nkleeding, vr.,
Morgengewaad , o.; Lee en .—, Onge.

kleed zijn.
Déshabilier. V. a. Ontkleeden , Uitkleeden;
spr. w. — saint Pierre pour habi+ler saint
Paul, Het eens kwaad door het andere
yerhelpen. *-- (se), V. pr. Zich ontkleeden of uitkleeden; ook: Een huis
-kled
aandoen,
Déshabité , ée, adj. veroud. , Onbewoond.
Déshabituer, V. a. (q q. de q. ch.) Af.

wennen , •Ontiuennen. * — (se), v. pr.
(de) Zich afwennen , Afwennen.
Désharnacher, v. a. (Len paard) het tuig
afnemen.
Déshérence , f. Erfregt van eenen leen
aanzien der nalatenschap des--hertn
gene's , die geene wettige erven na.
laat

, o.

,Déshériter

, V.

a. O cterven; fig. Beroo-

ven.
Déshonsête , adj. Oneerlijk, Onkui Bch

Onbetamelijk.
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Déshonnétement, adv. Oneerlijk, Onkuisch,

Onbetamelijk.
Déshonnéteté , f. veroud. , Oneerlijkheid,

Onkui schheid , Onbetamelijkheid , vr.
Déshonoeur , m. Oneer , Schande , vr.
fan. Prier use femme de son — , Eene

vrouw Test vragen , dat strijdig met
hare eer is ; fig fare. C'est me prier de
moe —, Gij vraagt mij om iets, dat
met mijne eer of met mijnen pligt strijdt.
Déshonorant , te , adj. Onteerend , Schuss.
delijk.
Déshonorer, V. a. Onteeren, Tot schande
verstrekken; van hier : — use fiile, Een
meisje onteeren , klaar hare eer ontrooven. * — (se), v. pr. Zich onteeren.
Désignatif, ive , adj. danduidend , Ken•
werkend.
Désignation, f. Aanduiding, Aanwijzing,
vr. * — , Benoeming , vr.
Désigner, V. a. aanduiden, Aanwijzen.
* —, Aanwijzen, Te kennen geven,
Benoemen. *—, Opgeven, danwijzen,
Bepalen.
Désirbringuer, v. a. in de oude regtsgel.,

Vrij en onbezwaard maken.
Désincamération , f. in de oude regtsgel.,

Afzondering eens leent van de pauselijke kamer, vr.
Désincamérer, V. a. in de oude regtsgel.,

Van de pauselijke kamer afzonderen.

Désincorporer, V. a. Hetgene ingelijfd was

afscheiden.

Désineoce, f. in de spraakk., Uitzang, m.
Désiofatuer, v. a. Van eene dwaasheid af.
brengen , De oogen openen. * — (se),
V. pr. Taman eene dwaze liefde `voor, de)

genezen worden.

Désinfecter, V. a. De besmetting van ...

wegnemen, van smetstof zuiveren.
Désinfection, f. Zuivering van smetstof, vr.
Désintéressé,, ée, adj. Belangeloos, (Door
geen eigenbelang gedreven of voortge-

bragt).
Désintéressement, m. Belangeloosheid, vr.
Désintéresser, V. a. .4f'koopen, Uitkoopen,
(Schadeloos stellen of houden).
Désir, m. Begeerte, vr., Verlangen, 0.,

Trok , Lust , Wensch , m.

Désirable, adj. Wenschelijk , Begeerlijk.
Désirer, V. a. Begeeren, Verlangen, Wenschen ; vin hier : 11 y a beascoup a —
dans eet ouvrage, Dit werk laait veel te
wenschen over ; I1 n'y a riep a — dans cet
ouvrage , Dit werk laat niets te Wenschets over; Se faire — , Gaarne gezien

worden, * —, Toewenschen , »'enschèn ;-

- toute sorte de bonheur à q. q., Je -

mand allerlei mogelijk geluk of voorn
spoed toawenschen. , v. n, of sc;aen s

DËSI

DESO

Begeeren, Verlangen. AANM. Tatschen

Désoeuvrer, V. a. bij papiermak. , (De bladen papier van elkander) losmaken.
Désolant , te, adj. Treurig , Bedroevend.
* -, van een' rnensch , Vervelend, Ondragelijk, 4kelig.
Désolateur , m. l/erwoester , m.
Désolation, f. I/erwoesting, vr. *-, Droefheid , vr. , Hartzeer, o., Troosteloos-
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Désirer faire q. ch. en Désirer de faire
q. ch. , is dit onderscheid , dat het eerste eene zekerheid in zich sluit , en
het laatste niet.

Désireux, use, adj. veroud., Begeerig.
Désistement , m. bij regtsgel. , Elfstand
(van een regt , enz.), m. 4fstaan , o.
Désister (se) , v. pr. bij regtsgel., 4fstaan,
.dfzien , Afstand doen.
Dès-lors , adv. Van toen af, Van dien tijd

af, Sedert.
Desman , m. geslacht van zoogdieren.
Desmanthe , f. geslacht van planten.
Desmarestie , f. geslacht van planten.
Desmine , f. zekere delfstof.
Desmodion , m. geslacht van planten.
Desmographie , f. Beschrijving der band.
spieren, yr.
Desmologie, f. Verhandeling over de band.
spieren, vr.
Desmophlogie, f. Ontstekingachtige zwel ling , vr.
Desmotomie, f. Ontleding der bandspie-

ren, vr.
Désobéir, v. n. (à) Ongehoorzaam zijn
Niet gehoorzamen. AANM. Hoewel Désobéir een v. n. is , wordt het echter als
een lijdend werkw gebruikt, als: Etre
désobéi, Niet gehoorzaamd worden; Je
ne veux pas être désobéi , Ik wil niet,
dat men mij ongehoorzaam zij. * -,
Strijdig handelen (met á), Overtre.
den ; - à la lol , De wet overtreden.
Désobéissance , f. Ongehoorzaamheid, vr.;
van hier: Désobéissances , pl. We erspannig gedrag , o.
Désobéissant, te, adj. Ongehoorzaam.
Désobligemment, adv. Onbeleefd, Onheusch.
Désobligeant, te , adj. Onbeleefd, Onheusch.
Désobligeante, f. Rijtuig voor één' persoon , o.

Désobliger, V. a. Bene ondienst doen , Iets
doen, dat iernand onaangenaam is, Be.
leedigen.

Déobstruant , te, adj. zie Désobstructif.
Désobstructif, ive, au. in de geneesk., als:
Remède -, on: * —. m. Middel tegen
de verstopping , o.
Désobstruer, v. a. in de geneesk. , De ver.
stopping in ... verdrijven, Losmaken.

*-., fan. , als - une rue , etc. , Eene
:

straat open waken.
Désoceupation , f. Ledigheid, Werkeloos
vr.
-heid,
Désocctipé , ée , adj. Werkeloos , Ledig
Zonder bezigheid.
Désoeuvré, ée, adj. IVerkeloos, Nietsdoende.
Désoeuvrement, m. Werkeloosheid , Ledigheid , vr.

heid , vr.

Désoler , V. a. Verwoesten , Vernielen. * -,
Bedroeven, Smarten , Leed doen, Hartzeer veroorzaken; van hier ook : Kwel
Benen grooten overlast aandoen.-len,
* - (se) , V. pr. Zich bedroeven.
Désopilatif,, ive , adj. in de geneesk., De
verstopping verdrijvend , Openend.
Désopilation, f. in de geneesk. , Losma king, vr.
Désopiler , V. a. in de geneesk. , Losmaken.
Désordonné, ée, adj. Ongeregeld. * —,
Buitensporig, Onmatig.
Désordonnément , adv. Ongeregeld. * -,
Buitensporig.
Désordre, m. Wanorde, Verwarring, War,
vr. *--, Buitensporigheid, Ongere-,
geldheid , vr. * - , Gewoel , o. , Ver
warring , Opschudding , vr.
Désorganisateur, adj. m. Verwarrend, On.
'lusten ' veroorzakend ; Esprit --, Geest
van verwarring , m. *--, m. Wargeest,
Onruststichter , m.
Désorganisation , f. Ontbinding vr. fig.
Wanorde, Beroering, yr.
Désorganiser, V. a. De verbinding der deelen oplossen, T7erdeelen, Scheiden, Ontbinden, Oplossen ; fig. Verwarren, Beroeren. Verdeelen. * — (se) , v. pr.
Uiteen gaan , Vaneen gaan , Den onderlingen zamenhang verliezen , Ge•
scheiden worden.
Désorienter, V. a. Ten aanzien der hemel.
streken in do war brengen , Maken dat
iemand den weg niet meer weet te vinden , Desorienteren; fig. In do war bran.
gen, Van zijn stuk brengen ; oak: Maken , dat iemand niet weet , tinaar hij
aan toe is, wat hij doen of laren zal.
Désormais, adv. 1/ass nu af, Ilan na aan,
Voortaan , In het toekomende.
Désossement , m. Ontbeenen, o.
Désosser , V. a. De beenderen uit ... ne•
men, doen, Ontbeenen; ook: Ontgraten.
Désouei, m. Zorgeloosheid, Onbekommerd
vr.
-heid,
Désourdir, v. a. w. gebr., Losmaken (zie
Ourdir).
Desoxydation, f. Ontzuring , vr.
Désoxyder , v. a. Ontzuren.
Désoxygénèse , f. Ziekte door gebrek of
vermindering van zuurstof, vr.
,

;

DESP
Despectueux, use, adj. Minachtend.
Despotat , m. Staat , welke door eenen
despoot wordt geregeerd, ns.
Despote, m. Willekeurig beheerscher, Despoot M.
Despotique , adj. Willekeurig, Despotiek.
Despotiquement , adv. Willekeurig , Des,

potiek.
Despotiser, V. n, n. w., w. gebr. , Despo tiek regeren.
Despotisme , m. Willekeurige inagt , vr.,
Despotismus , o. * --, Willekeurige
regeringsvorm, m., Despotismus, o.; fig.
Willekeurigheid, Onbepaalde magi, vr.
Despumation, f. in de scheik., 4fschui-

ming, yr.
Déspumer, V. a. in de scheik., ..lfschuimen.
Desquamation, f. zif,chilfering , vr.
Dessaigner, V. a. (Huiden) te veeeken leggen , om het bloed af te scheiden.
Dessaisir , V. a. bij regtsgel. , Uit het bezit

stellen. * -- (se), V. pr. (de) 4fstaan,
Uit zijne handen geven, Afgeven.

Dessaisissement, m. bij regtsgel.,.elfstand, m.
Dessaisonner , v. a. in den landb. , Te ontijde bezaaijen; of ook: Niet naar be
hoeren bezaaijen , b. v. met haver , enz.
waar tarwe, enz. behoorde te zijn.
*—, bij tuint. , Den bloei van ... ver vroegen of vertragen, Maken , dat iets
niet op den gewonen tijd bloeit.
Dessaler, V. a. Het zout door water uit
... doen trekken , In het water zetten,

Laten uittrekken.
Dessangler,

V.

a. De singels van ... los

-maken.
Dessaouler, zie Dessoler.
Uitdroogend.
Desséchant, te, asij.
Desséchement, m. Uitdrooging, vr. *—,

Verdrooging, vr.
Dessécher, V. a. Uitdroogen. *—, Droog
maken, Uitmalen; fig. l7erdroogen , Uit.
droogen. * --- ( se) , v. pr. Uitdroogen,
Tlerdroogert ; fig. Droog worden , Perdroogen.
Dessein, m. Voornemen, Doel, Oogmerk,
Plan , o. , Toeleg, m. , Ontwerp , o. ;
A —, Met opzet, Opzettelijk, Met voor dacht; A -- de faire, etc. , Met oog s, erk om te doen, enz.. Om te doen;
A - que vous en fassiez votre profit,
Opdat gij er uw voordeel mede doen
moogt.
Desseller,

V.

t.

Den zadel van ... afne-

men, Ontzadelen.

Desserre, f. fan, enkel in: Etre dur à la

— , Vasthoudend zijn, Niet gaarne geven, fioogzuiruig zijn.
Desserrer, V. a. Losmaken , Loslaten, Losdoen; van hier: — les dents it q. q.,
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Iemand de tanden losbreken; fig. fam.

Vous n'avez pas desserré les dents de tout
le jour , Gij hebt den ganschen dag geen
woord gesproken , den mond niet open
gedaan ; On n'a pu lui faire — les dents,
Men heeft geen woord uit hem kunnen
krijgen; -- un coup h q. q., Iemand eenen slag geven
Desserroir, m. Werktuig om open te maken, o.
Dessert, m. Nageregt , Dessert , o.
Desserte, f. flfgenomene spijzen , vr. mrv.
*—, Waarneming der kerkdienst voor
een' anderen , vr.
D ess'ertir , v. a. De inkassing (van eerren
diamant) nemen.
Desservant , m. Plaatsvervangend geestelsike, m.
Desservir, v. a. irr. Afnemen; — les viandes , ou : *—, ,4fnemen, De spijzen of
De tafel afnemen. *—, Eerie slechte
dienst doen , Benadeelen. °—, Waar nemen (eene kerkelijke 'waardigheid
in plaats van Benen anderen).
-

Dessiccatif, ive, adj. Opdroogend, Hetgene doet opdroogen. * —, in de ge neesk. , Opdroogend ; Remède -, ets:
* —, m. Opdroogend middel , o.

Dessiccation , f. in de scheik. , enz. , Opdrooging , Uitdrooging , Drooging, vr.
Dessiiler, v. a. Openen (de oogen); fig.
— les yeux It q. q., Iemand de Dogen
openen.
Dessin , m. Teekenkunst , vr. , Teekenen ,
o. *--, Teekening, vr., Liet gestekende , o. * — , Teekening , Ordonnans
tie, vr. *—, Ontwerp, Plan„ o., Teekening , Schets, vr.
Dessinateur , Teekenaar , ns,
Dessinatrice , f. Teekenaarster , vr.
Dessiner, V. a. Teekenen; fig. Ontwerpen,
Schetsen. * — (se) , V. pr. fig. Zich
voorstellen , Zich vertoonen.
Dessoler, V. a. Den hoef van (den voet
eens paards) afdoen , Onthoeven. s—,
De natuur van (den grond) veranderen.
Dessolure , f. Onthoeven , o.
Dessouci , zie Déoouci.
Dessouder, V. a. Het soldeersel losmaken,
Lossolderen , Losmaken. * — (Se) , V.
pr. van iets dat gesoldeerd ir , Losgaan.
Dessoufrage , m. Ontzwaveling, vr.
Dessouiler, v. a. vuig. , Nuchteren maken.
* —, V. n. Nuchtet en worden.
Dessous , adv, Onder, Beneden , Er onder;
Ci- dessous, Hieronder , Beneden; De
-- la table , Taman onder de tafel , Onder
de tafel van daan. * _, m. Onderste,
Benedenste , Onderste deel , o. , Bene ,

1
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denzijde , vr.; Le des carte' , • De
onderste kaart , vr, ; fig. fani. Voir vu
Savoir le — des cartes, Het fijne 'an de
zaak of van de nijs weten ; II y a tin —
(de cartes) dans certe affaire, Er is iets
geheimzinnigs in die zaak ; fig. Avoir
3e - , liet onderspit delven , Nadeel
lijden; Donner du a q q. , Iemand
nadeel doen; Au-dessous de, prép. , On
der , Beneden fig. Ecre au -dessous de
sa place, Niet voer zijnen pose berekend zijn ; Tenir one chose au-dessous
de soi, Iets beneden zich of zijne waar.
digheid achten; Au-dessous , adv. Beneden , Onder , Daaronder ; Par-desSons , prép. Onder , Beneden ; Prendre
q q. par-dessous le bras , Iemand onder den arm nemen; Par-dessous, cdv.
Van onderen.
Pessuintage , in. Eerste zuivering (der

vol), vr.
Dessus, ads. Op , Er op . Boven, Boven
op ; * prép., als : Oez-le de - la ta
bie, Neem liet van de tafel; 11 n'estni
dessous cd la table , Het is noch onder
M. Bovenste,
noch op de tafel.
-

*_,

Bovenste gedeelte, o., Top> m.; fig.
Overhand , vr.; Avoir Ie — dans on
,combat„ De overhand in een gevecht
hebben, Overwinnen; (van eenen zieke, die lang gesukkeld heeft) , 11 co rnmence a prendre Ie — , Llij begint er
steêr boven op te komen. 'K _, van eeeten brief, enz. , Opschrift, o.
zeew., als t Gagner le — da vent, Be.
ven den wind komen. in de bouwk.,
als: — de porte, Sieraden boven eene
deur, o. weery. , in de toonk.
Bovenstem , vr., Discant, an. als:
Par-dessus, prép. Over, Boven, Over heen,> „
Boven en behalve ; Par-dessus cela, Daar.
enboven , Bovendien , Boven en behalve ; fig. fern. J'era ai par-dessos les yeu,
par-dessus Ia tête, Ik zit er tot over de
aoren in (d. i. in eene beslommering
van bezigheden) ; Par-dessus , adv , Daar.
8nboven, Bovendien; Par-de s sus de vio
Ie, m. zeker speeltuig ; Au-dessus de
prép. Boven ; fig. Beven ; Cela eat au-dessus de vos forces , Dat is boven once
krachten ; Etre au-dessus de ses affaires,
Er warm in zitten , Meer ,zinnen data
neen verteert; Sc iuettre ais -dessus de
q. ch. , Zich hoven jets verheffen , Zich
w i s t om iets bekommeren; Au-desus,
adv. Boven, Er boven; La-dcssus, Daarop.
Deotin , m. Lot , Noodlot , o. bij
dicht. , Leven , o., Levensdraad , us.
Destination, f. Bestemming , vr. —,
Doel, o.

I #) WjPJJJ
-

Destinêe , f. Lot , o. , Voorbeschikking , vr.
Destinr, V. a. Bestemmen. * (se), v,
pr. Bestemd zijn , ook t Zich 'z'eorbe.
reiden; ooit: Kiezen. *., v. n. Be..
sluiten, Bepalen.
Deseituable , adj. Die aftezet kan worden.
J)estitué de , adj. Ontbloot, Beroofd.
Destituer, V. a. Afzetten , Ontzetten.
Destitution, f. 4jzeteing , Ontzetting , vr.
flestructeur, m. Verwoester, , us. in
de nat. hiot. , als : — de chenilles , Rupsendoodtr , us. ; — de crocodiles, zie
— des pierres , zie iNéréide.
I1angouote;
*._., trice, adj. Verwoestend , Vernielend.
Destructibilité, f. l'ergankelijkheid, vr.
Pestructif, ive, adj. J/erwoestend, Vernielend
Destruction , f. Verwoesting , Vernielitog,
vr., Ondergang, us
Désudation, f, Buitengewone zweeting, yr.
Udsuftude, f. Onbruik, 0.; Tomberen—,
Its onbruik raken.
Désuni , ie , adj. Oneenig , Oneens.
Déssnion , f. Scheiding , vr. , Losgaan , 0.
* —, Oneenig/zeid, vr.
Disunir, v. a. Scheiden; fig. Oneenig maken. * (so) , V. pr. Losgaan ; fi g.
Oneenig worden.
Désusité, ée, adj. In onbruik geraakt,
Verouderd.
Détaché , he , adj. Afgezonderd , Los . Verspreid. * _ m. in de toonk. , Spelen
me t afgebrskene noten , 4fstooten , o.
Détachement , in. Afocheiding , eifzendering, Afgezonderdheid, vr. b—, in de
krijgok. , Decacheosent , o.
Détacher ,, v. a Losdoen , Losmaken , Lostrekken , 4fdoen , Afmaken , Aftrekken, Afscheuren, Afocheiden, Afsnifden , Afnemen , Afzonderen ; fig. Afbrengen , Verwijderen , Losscheuren,
Afzonderen * — , in de krijgsk. , Detacheren. , in de schilderk , Doen
uitkomen. Vlekken of Vlakken uit
. . . doen of maken , Ontdekken, Out'vlakken. *-(se), V. pr. Losgaan, Zich
afscheiden ; fig. Zich afscheiden , Zich
losscheuren, Ziele afzonderen. *_,in
de schilderk. , Uitkomen.
Détachevr ,, zie Dégraisseur.
Détail , m. Bijzondere omstandigheid , Bijzonderheid, vr.; ook: Omstandig verhaal , o. ; On homme de — , Een man,
die alle 1kleinigheden opspoort , of dezelve kent; ook: Een man, die zeer
verhaalt. * _ , de schilonsstaszdig Kleinigheden, Kleine parderk., ens.
tijen vr. nzeerv. *__, in den kooph.,
Verkoop in het klein , M. ; Marchand
Cu—, Eleinhandelaar, Winkelier, rn;

DETA
Vendre ou DéWcer en - , In het klein
verkoopen.
Détaiilé, ée, adj. Om: tandig, Gedetailleerd.
Détailler , V. a. j;o stukken snijden ; - Un
boeuf, ECU' OS afhakken. *_, Ja het
klein verkoopen , Slijten ; fig. Omstandig
verhalen.
Dcai1!eur, in. Koopnan in het klein, Kleinhandelaar, Winkelier, Slifter, in,
Détalage , in. Innemen , o. , nit Détaler.
Détaler, V. a. (De uitgestalde waren) innemen. - , v n. van krainers , die de
jaarmarkten, enz. bezoeken , Opkrarnen,
Inpakken ; pop. Opkrassen , Opkramen.
Détalinguer , V. U. scileepsw. , Den kabel
losinaken.
Détper, V. i. bij artill. , De stop van (het
geschut) deU. bij suikerraffiti., (De
Vormen) openen (dcïQr het uittrekken
der Tapes).
Décari , in. geslacht van planten.
Déteindre , \r. a. irr. Ontkienren , De verw
verdrijven, Wegnemen, Doen terdwijnee.
, bij speldeninak. , Glad maken.
pr. 1/erschieten, Verkleu
(),
ren, De kleur verliezen.
Dételer, v. a. et ii. Uitspannen Ontspannen.
Décendoirm. Spaestuig aan een weefrouw,o.
Dëcendre, v. a. Ontspannen , Losiraken,
Loslaten. *_, Loemaken en afnemen;
van hier : - tine tenre , Eerie tent uit
elkandernemen, afbreken ; —sine chainS
bre , De belsangscis , bedden , enz. in
esne kamer wegnemen ; fig. - son esprit,
Den boog ontspannen. s-., v. n. De
gordijnen , tap ijten , enz. afnemen ; ook:
De tenten afbreken.

*_

*_

V.

Dérenir, V. a. irr. Terug houden , Onder

zich honden. *_, als: - en prison„
Gevangen houden; van hier: Etre dé.
tenu prisonier, Gevangen gehouden worden; Êcre décenu an lit , [Jet bed moeten houden.
Detente, f. Trekker (aan een geweer) ,
m. , Aftrekken , 0. ; Ce fesil eat dor
on fort a la -, Dit geweer gaat mooife/ilk af, staat vast. 113 een uurwerk, Ligter , in.
IDétenteur , in. Ouregematige bezitter, m.
Thtenti1Ion, ffi. Opligrer van het mi:uutrad, in .
Détenhi)n , f. Gevanjonhouding , Gewin.
genis, vr.-, Terughouding, vr.;
fi g Onregtmatig bezit , o.
Décentrice, f. Onregtsnatige beziesrer , vr.
Dhtergent , te, aclj. , als : Reniède - , on
*_, m. Reinigend middel, 0.
Déterger , V. a. in de geneeak. , Reinigen.
Dtérioration , f. Benadeeling , JJesci2adi.
ging , Vermindering 9 yr.

DETO
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Détériorer, V. a. bij regtsgel. , Benadee.
len , Beschadigen, Bederven, Vermin.

deren, vr.

Déterminant , te , adj. Bepalend.
DéterminatiE, ive , adj. in de apraakk. , Na-

der bepalend.

Détermination , 1. Rigting , Strekking,
vr. , Zie Direction. - , Besluit , a.
* -„ in de spraakk. , Bepaling , vr.
Déterminé , ée , adj. Bepaald. , Ge.
heel aan iets overgegeven , als : Vest
nu chasseur -, IT]IJ is een geweldig jager , Ifij is een jager van de eerste
soort ; C'est nu joneur , I:lij it een
aartsspeler. ' , Moedig , Onversaagd,
Geen gevaar 'preezend. M. Waag.
hals , Dolleman , Woedend nsensch , m.
Déterminé,ment, adv , Volstrekt, Stellig. -,
Juist , Uitdrukkelijk. * _ , Moedig,

Onversaagd.
Déterminer, v. a. Bepalen, De grenzen
van . . . vaststellen. * - , Bepalen , Be.
schrijven, Vaststellen *_ in de spraakk.,

Bepalen. Eene zekere rigting,
enz. aan . .. geven, Bepalen. *_,
Doen besluiten, Bewegen, Aansporen,
TQpen * , in de rijsch. , Doen gaan,
Voortdrijyen. -, Beslissen. *....(se),
V. pr. (a) Besluiten.
Déterré , m. als : II a Ie visage d'un
Hij ziet er uit als een doode.
Déterrer, V. a. Opgraven , Ulegraven,
Opdelveo ; fig. 4an den dag brengen,
Opdelven , Ontdekken , Openbaar ma-

ken , Opsporen.

Déterreur, in. IV. gebr., Opgraver, no.
Dérersif, ive, adj. als : Remède - , on:
*_., in. Zuiverend (uitwendig) middel, a.
Décestable adj.Prfs eijelijk, Afschuwelijk.
Détessablement , adv. Ellendig (slecht),

Afschuwelijk.

Pétestation, f. Gruwel, in ., p rfoeijing, vr.
Détester, v. a. I7erfoeijen.
Détignonner, V. a. bas, Hetka
psel afrukken.
Détirer , V. a. Uitrekken, Rekken ; - du
linge, Linnen rekken.
Détiser , V. a. (I-let i'uur) uitmaken , la-

ten uitgaan.

Détisser , V. a. (Een weefsel) losdoen , los-

maken.

Détonation, f. in de scheik., Ontploffing, vr.
Eétoner, V. fl in de scheik. , Ontploffen.
Détonner, V. fl. IZalsch zingen.
Détordre , v. a. Losdraaijen. (se),
V. pr. als : Se -le pied , etc. , Den voet,
cnn. verstuikeu , yerwrikken , verdraai.

jeu, verrekken.

Dótorquer , V. a. fig. , als : - an passage .

Eene plaats verdraailen.

Détors , an , adj. Losgedraaid.
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Détorse, f. zie het meer gebruik. Entorse.
Détortiller, v. a. Losdraaijen.
Détoucher, v. n. scheepsw,, Weder vlot

n6f ; — de la farine avec du lait, Meel
in melk beslaan; — de la chaux, Kalk
mengen ; — des couleurs , Verwen met
water mengen , Waterverw maken. * —,
van staal , enz. , Week maken , Weeker
maken.
Détresse, f. Nood , Angst, m., Benaauwdheid , vr. ; Signal de —, Noodsein , a.;

worden.

Détouper, v. a. Het werk uit ... doen.
Découpillonner, V. a. De botten van (eenen oranjeboom) afdoen.
Détour, in. Kromte, Bogt (in den loop
eenex rivier) , vr. ° -- , Omweg, m.,
Bogt in eenen weg , vr. ; — d'une lieue,
Eene mijl om; fig. Omweg , m., Uit.
vlugt, vr.; ook : Schuilhoek, m., Plooi
(van het hart), vr. *-..., Hoek (van
eene straat , eenen weg) , m.

Coup de — , Noodschoot, vr.
Décresser, V. a. Losvlechten, Losmaken.
Détriment , m. Overbijfselen , o. mrv. * —,
Schade , vr. , Nadeel, o.
Détripler , V. a. in het krijsw. , Pan drie

gelederen twee maken.
Détritage , m. Malen der olijven , o.
Détriter, V. a. (Olijven) malen.
gelegene straat, vr.; Chemin —, 4fge- Détritoir, m. Maalplank, vr.
§ Detritus , m. in de natuurk. , Overblijf
legen weg , ns. ; Voie détournée , Zij.
-seln,o.mrv
weg, Zijdelingsche weg , m. ; fig. Voie
détournée , Chemin --, Kromme weg , m. Détroit , m. Straat , Zeeëngte , vr. • —,
Naauwe doorgang , Pas, m. * --, in
Détourner, V. a. Fan den weg afleiden;
de ontleedk. , Scheiding tusschen het
ook: Benen omweg doen nemen. '°.—,
groote en kleine bekken, vr. *—, RegtsAfwenden , Afbrengen , ,f ei den. * — ,
gebied , o.
T'erberen , Terug houeien , Verdonkereranen , Achterhouden ; fig. 4ftrek,. Dé^roir-de-Magellan, m, zekere schelp.
•Détromper,
V. a. Uit den dut of uit den
ken, Afbrengen , 4(houden ; ook: —le
droom helpen, Te regt ógengen, De dwasens d'uo mot, etc.,, Iaen zin van eens
ling doen inzien , Beter onderrigten«
woord, enz. verdraaijen ;,00k: -- q. q.
'* _ (se), v. pr Zijne dwaling inzien,
de q.,ch., Iemand iets afradèn, Iemand
Van zijne dwaling terug komen, Beter
van iets afbrengen, *_7 als: — les
onderrigt worden.
aigniilles, De punten der naalden naar'
de zelfde zijde leggen. *--, bij jagers,, Détroncation , f. Afscheiding des hoofd:
van den romp bij eerie verlossing, vr.
als: — un sanglier, etc. , He'c leger van
een wild zwijn, enz opmerk en°, bm- Détranement, m. Onerroon.ing, vr.
het naderhand te jagen. * — (se) , v. Détrc ser, V. a. Onttroonen, Van den troon
bonzen.
pr. Eenen omweg nemen, Omgaan. °Détrousser, V. a, (Iets, dat opgespeld of
V. n. Den repten weg verlaten , (Links
opgestoken is) neerlaten , losdoen. *—,
of Regts) omslaan. * -- , bij jag. , Het
fan,. Uitplunderen, elfzetten. *_(se),
leger van een hert opsporen.
v. pr. Zijn opgestoken kleed neerlaten;
Détracter, v. a. Lasteren, J waadspreken
van hier : fig fam. Aller en quelque envan ...
droit, robe détroussée, Ergens in grooDétracteur, m. Lasteraar , m. * —. adj.
te staatsie heengaan.
m. Lasterend.
Détraetion , f. Lastering , vr. , Laster , ns. Détrousseur, m. veroud. , Struikroover, m.
Détruire, V. a.,irr. Vernielen , Ve.rwoesDétranger, V. a. bij tuini, , Verjagen (scha
ten ; fig. In den grond helpen , In het
dieren).
-delijk
verderf storten ; — une personae dans
Détransposer, v. a. Verkeerd geplaatste
1'esprit de q. q , Iemand bij eenen an'
bladzijden op hare plaats zetten,
deren in een kwaad daglicht stellen.
Détransposi:iotu , f. Teregtzet; i ng , vr.
* — (se), v. pr. Verga an , Vervallen,
Détraqu2r , V. a. (Een paard) bederven,
Instorten , Invallen ; e'eutre-détruire,
afjakkeren ; fig. (De maag) bederven,
Elkander vernietigen.
van streek brengen. * — , (Een werk
Detre, f. Schuld, vr.; — active, Uit
bederven, van-tuig,horlenz.)
vr. ; — passive, Inschuld, vr.;-schuld,
streek maken. * -- (se) , v. pr. Fan streek
— véreuse , etc. , zie Véreux , Criard ;
raken , Ontsteld worden.
Etre accablé de dettes, perdu de dettes,
Détrempe, f. Waterverw , vr.; Feindre en
abimé de dettes , Avoir des dettes par—, Met waterverve schilderen. *—,
dessus la téte , Tot over de ooien in
Schilderij met. ivaterverw , Waterschulden steken ; fig. fam. Avouer ott
verw, vr.
Coufesser la —, Schuld bekennen; ook
Détremper,, v.a. Met eenig vocht verdun -

Détourné, ée, adj. Afgelegen; Une rue
détournée, Eene achterstraat , Eene af'.

,

.
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Bekennen , dat men ongelijk heeft.
Détumescence , f. Slinking , vr.
Déturbatrice , adj. f. , als t Force —, Verstorende Tracht, vr.
Denil , m. Droefheid (over iemands dood),
pr., Rouw, in. *_,R o uwm., flouiv gewaad , o.; Vétu de — , In den rouw;
S'habiller de — , Prendre le —, Den rouw
aannemen , In den vouw gaan , Rouwen;
Q nitcer le —, Den rouw afleggen , Uit
den rouw gaan ; Habit de — , Rouwgewaad, o.; Porter le —, Rouwen; — de
cour, Hofrouw, m.Kosten voor
den rouw, m.nieerv., Rouiv, M. °—,
Zwart laken , o. ; Carrosse de —, Rouwkoets, vr.; Tendre '1ne église de —, Lone
kerk mee Zwart laken behangen. *,
Tijd van het rouwen, Rouw, m.
Betooning van droefheid , vr. , Rouw,
on., Smart, Droef/ieid, Treurigheid,
vr.— , in de nat. hist , zekere visch.
Déunx, in. in de Rom. gesch., Elfoncen.
Deuterie , f, 4chterblijving der nage.
booree , vr.
Deutéro-canonique , adj. van boeken , Later
dan andere voor echt erkend.
Dentéronorne, rn. Deuteronominm , (d. 1.
het vijfde boek van Mozes ,) o.
Deuthéropathie , f. Ziekte door eene andere veortgebragt , vr.
Deutérose , f. bij de joden , Tweede wet, vr.
Deutzie , f. zeker boompje.
Deux , adj. Twee ; — a —„ Twee aan tweL,
Bij paren; — fois autant . Tweemazi
zoo veel ; De — joure en — jours , Om
den anderen dag , Alle twee dagen;
De — jours l'un , Om den anderen dag;
lie soot - , Zij zijn met hun tweeën.
* -, Beide Se servir des — mains , Zich
;
van beide handen bedienen ; Ecouter les
— parties , Beide partijën hoeren ; Tons
— , Tous les —, Beide , Beiden. *
Tweederlei ; Vin de — sOrtes , Twcederlei
'wijn , rn ; fig. Lenige , Ettelijke ; Après
avoir fait-.pas, Na eenige of een paar
schreden gedaan ee hebben. —, m. Twee,
vr. ; Un — de pique, Eene schoppentwee;
Amener.uri double , Twee tweeën werpen ; Partaker en — , In tweoën deelen ;
Donner des — , De beide sporen geven.
Deiixiène , adj. Tweede.
Deuxièrnement , adv. Ten tweeds , In de
tweeds plaats.
Dévaler, V. a, vulg. Nederlaten ; ok : 4f
— , V. fl. Afgaan.
Eaan.
éva1iser, V. a. Uitpiunderen , Afzetten,
Be roe yen.
evancer, V. a. Vooruit gaan , Vooruit
loopen , Voorafgaan ; fig. Vooruit loo.
pen, Overtreffen. * — , Zich vertso-
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senvoor, Voorafgaan; van hler: Ceux
qui none ont devancés, Onze voorgan.

gers ; ook: Onze voorouders, m.meerv.
Devancier ,, m. Voorganger , m.; fi g. pl.
Devanciers , Voorouders , in. nseery.
Devancière , f. Voorgangster , yr.
Devant, prép. eene rigeing ten aanzien
van het voorste gedeelte aanduidende,
Voor; Regarder — 001, Voor zich zien;
De — , Uit; fig. In tegenwoordigheid van.
*_, een vroeger of eerder zijn in rang
aanduidende , Voor; lVlarcher — q. q.,
Poor iemand gaan. *_, adv. Voor. .,
Vooruit; Courir—, Vooruit loopen. °—,
in. Voorstegedeelte, o.; vanhier: Met
tre eens — derrière , Het achterste voor
netten; Aller an — de q. q., Iemand te
gemoet gaan, Iemand tegengaan; Ve..
nir an — de q. q., iemand te gemoet
komen , tegenkomen ; Envoyer an — de
q. q. , Iemand te gemoet zenden ; fig.
Aller au — de q. Ch. , Jets voorkomen,
verhinderen; Prendre le , Gagner le
, Voor eenen anderen vertrekken; fig.
Prendre les devans , Iemand voorkomen,
Iemand in de voorbaat zijn.
Devantjére, f. Rïjkleed achter en voor
open voor vrouwen , die schrijelings te
paard zitten , a.
Devanture , f. Voorzijde (van een sekreet,
paardekreb , enz ) , yr.
Dévastaceur, trice, adj. Verwoestend.
Verwoester m
Dévastation , f. 1/erwoesting , vr.
Déaster , V. a. 1/erwoesten , Vernielen.
Dèveloppante , f. zekere lijn.
Développée, f. zekere lijn.
Développement , no. Ontwikkeling , vr.
Développer, v. a. Lasdoen , Losmaken , Loswikkelen, Ontwikkelen; fig. Ontwikke.
leïs , Ontyoywen , Verklaren. *_, als :
Un édi fi ce , Een gebouw in al deszelfs
deelees voorstellen. °'.— (se), V. pr. Ziele
ontwikkelen. *_, het krijgsw., Ziele

In.

*_,

uit breiden.
Devenir, V. 0. irr. 1ë2'orden. *_, Een o,*
lot hebben , als : Je ne sais ce que je
deviendrai , Ik weet niet , wat er van

mij worden zal.
Déventer , V. a. scheepsw. , Te ]ever: aanbrasseis.

Dévergondé, ée, adj. fern. Onbeschaamd
Schaamteloos , Losbandig.
Dévergonde, f. Ligekooi , Onbeschaam.
de of geneene hoer, vr.
Dhsergner , v. a. scheepsW. , De raas van
. . . wegnemen.
Diverrouiller, v. a. Losgrendelen , Out.
grendelen.
Devesa, poop. veroud. In de flitting van,
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In de omstreken van, zie Vers. * —,
als : Par-devers , als : lr etenir des papiers
par- Bevers soi , Papieren onder zich hou den, Se pourvoir par-devers le juge, Zijne
klagt bij den regter inbrengen; Dévers
Sc, adj. Scheef, Overhangend. *-., m.
Scheefte , Kromte , vr. * — , bij ankersmed., ijzeren gereedschap , als hef.

boomen ,. haken , enz. om het ijzer in
het vuur te behandelen.
Déverser, V. n. Scheef zijn , Overhellen,
Zwaaijen. * —, V. a. Schuin plaatsen
fig. Verspreiden.
Déversoir, m. Verlaat , o. aan eenera molen.
Dévêtir (se), v. pr. Zich ontkleeden —,
bij regtsgel., Afstaan , ,4fstard doen.
Dévétissement, m. bij regtsgel., Afstand, M.
Déviation, f. Afwijking , vr.; fig. fif-

lvijking , o.
I3évidage , m. Haspelen , o.
Dévider, V. a. Haspelen, Ophaspelen, Op

DEVO
Dévoilement, m. fig. Ontdekking,. vr.
Dévoiler, V. a. enkel van nonnen , Den sluff Ier afdoen, Ontsluijeren; fig. Onsdekken. *— (se), v. pr. Den sluijer afleggen, Zich ontsluijeren.
Devoir, v. a. Schuldig zijn, Verschuldigd
Zijn , Moeten betalen. * — , Schuldig
cif Verschuldigd zijn, Moeten betoonen
of bewijzen, Verpligt zijn. *—, Ver.
schuldigd zijn, Te danken hebben; (ten
kwade:) Te wijten hebben. * — (se) ,
V. pr. als: Se — à soi-même , ,roan zich
zelven schuldig zijn. * —, v. n. Moe.
ten , I'erpligt zijn, Zullen. m.
Pligt , m. , Verpligting , vr. ; Ranger
q. q. à son — , Ieraand tot zijn' pligt
brengen; Les derniers devoirs, De laatste eer (aan Benen doode) , vr. ; Ren tire ses devoirs à q. q., Iemand bezoeken ; Se mettre en — de faire q ch., Iets
beginnen te doen , Zich gereecbk maken,
om iets te doen; (bij R. K...,). — pascal,
Communie op paschan' vr. * —, Taak ,
(welke eenen leerling wordt opgege.
ven , ) vr.
Dévole , f. als : Faire la --, Geenen enkelen
slag (in het kaartspel) krijgen.
Dévolu , ue, adj. bij regsgel, , Toegevollen , Versallen, Ten deelt gevallen.
Dévolutaire, nl. oeroud. , Degene, welke
tot een open geestelijk ambt benoemd was.

den haspel winden. * — , d f haspelen ,
Tot een kluwen winden , Elfwinden,
Opwinden. * — , V. n. als : Le cheval
dévide , Hit paard beweegt zich van
voren te snel.
Dévideur, m. Haspelaar, Garenwi rader, m.
Dévideuse, f. Haspe:laarster, Garenwindster, vr.
Dévidoir,, m. !,aspel, in.
jévier, V. n. Van den zveg afkomen; fig.
Afwijken. * — (se)-, V. pr. .elfwijken. Dévolutif, ive , adj. als : L'appel est -Het appel brengt de zaak voor eene anDevigo, m. soort van pleister.
dere regtbank.
Devin, m. Waarzegger, m. *_,soort van
Dévolution , f. Vervulling , Toevalling , vr.
slang.
Deviner , V. a. Waarzeggen , Voorzeggen , Devorant , te , van dieren , Verscheurend,
Voorspellen. * —, Raden, U'itvorschen,
Verslindend ; fig. Un appétit —, Een
onverzadelijke honger; Estomac—, Eo Doorgronden. * --, Raden , Gissen ;
Van hier : •- use énigme , Een raadsel
ne verslindende (d. i. zeer g rage) maag,
raden; fig. C'est tine énigm e a —, Het
vr.; Feu --, l/erterend vuur, o. ; Air
is een raadsel ; Il faut totijours vous —,
— , Scherpe of Ongemeen fijne lucht ,
vr. ; Zèle —, Groote godsvrucht, vr.
Men moet altijd raden naar hetgene
gij zegt of schrijft ; spr. w. Je voos le k^Dévoratenr.m.veroud.,Verslinder,Vraat,m.
donne à — en dix , en cent, Ik geef het 1)évoratrice, f. veroud., Verslindster, yr.
Dévorer , V. a. L'ersche uren, Verslinden.
U in tien , in honderdmaal te raden.
* — , Vreten , Verslinden, Opslokken,
Devineresse , f. Waarzegster , vr.
J7erzivelgen; fig. Verteren , Verslinden.
Devineur, m. Waarze,Tger, m.
* —, van rampen, enz. welke men draagt
Dévirer, V. n. scheepsw., Van een' kabel,
.

Afglijden, Afschuiven.
Devis, m. Gemeenzaam onderhoud , Ge.
kout, Gekeuvel, a. * _, Bestek (van
een gebouw , enz ) , o.
Dévisager, V. a. Het aangezigt open krab.
ben, Het aangezigt schenden.
Devise, f. Devies, o. * — , Zinspreuk,
Spreuk, vr.
Deviser, V. n. fam. Keuvelen, Koeten.
Dévoiement, m. Loslijvigheid, vr., Loop,
-Buikloop, m.; Avoir Ie —, Den buik»
loop hebbende.

zonder klagen, Opkroppen, Verdragen,
Verduren.
Dévoreur, in fig. fam., als : -- de livres,

Verslinder van boeken , m.
°—, m. Vrome, m.,

Dévot, te, adj. Vroom.
fl/vote, f. Vrome, vr.

Dévotement , adv. Vroom , Godvruchtig,

. Aandachtig.

Dévotieux, use, adj. veroud., Vroom.
Dévotieusezent , adv. verouei., Vroom.
Dévotion , f. Vroomheid, Godsvrucht, vr.;

van hier: Faire les devotions, Commu-

DÉVO
nis houden, Ten avondmaal gaan. s-.,
Liefde of Gehechtheid (aan eend kerk,
enz.) , vr. *., Genegenheid , Toege.

negenheid, Liefde , Gehechtheid, Per.
knochtlieid , vr.
Dévouement, m. Toewijding , Wijding,
Opoffering, vr. ( voor het vaderland).
-, Toewijding , Gehechtheid, Dienst
vr.
-vardighe,
Dévouer (se), v. pr. Zich toewijden ,, Zich
overgeven , Zich opofferen ; van hier :
]tre dévoué à q. q. , Zich aan iemand
toegewijd hebben , Aan iemand ver.
kleefd of gehecht zijn; Un atni dévoué,
Een opregt vriend, m.
Dévoyer , V. a. in de werktuigk. , Rene
schuine rigting geven. *-, Buikloop
veroorzaken, Loslijvig maken. *- (se),
V. pr. fig. Afwvijken, d fdwalen.
Dextérité , f. Behendigheid , Plugheid ,
Vaardigheid, Handigheid,-vr.; fig. Behendigheid, 1/lugheid, Vaardigheid, vr.
Dexamine, f. geslacht van schaaldieren.
Dextil, zie Décil.
Dextribord, zie Stribord.
Dey, m. Dey (van Algiers) , m.
Deyeuxie, f. geslacht van planten.
Dez , zie Dé.
Dez-à-coudre , m. zeker gewas.
Di , (Dis), prép. insép. verdeeling , schei.
ding, afzondering, verwijdering, (som
versterking ,) aanduidende. Zie-tijds
de zamengestelde woorden.
Dia, adv. bij voerlieden, naar de linker.
zijde , Haar!
Diabète , f. zeker waterwerktuig s Kwel
-bekr,m.
Diabetes , m. Pisvloed , m.
D abétique, adj. Den pisvloed hebbende.
Diable, m. Duivel, Booze geest, m.;
fain. Pauvre --, terme -duivel of drom wel , m. ; Un bon -, Eene goede ziel,
Een goede sul, na. ; Cet homme n'est
pas si -- qu'il est noir , hij is niet zoo
boos, als hij wel schijnt; Cet homme
est on - (incarné) , Deze man is een

duivel, een gevleesclide duivel, een
duivel in menschengedaante ; Faire le
(- a quatre) , Een heidensch leven maken; ook: Zeer woedend zijn; Cet homme
est on méchant-, Het is een snoodaard;
11 a Ie - an corps , [lij is zeer slim ;
Un gran.! - d'fhomme , Een groote lom.
perd ; Une d'affaire , Een duivelsch
ding ; Cette affaire est allée an - , à tous
les diables , Er is niets van de zaak
geworden; Cela est allé an -, à toes
les diables, Ik weet niet , waar het ge.
bleven is ; Envoyer q. q. an -, à toes
les diables, Iemand naar don duivel
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wenschen; Faire Ie - contre q. q., le.
mand alle mogelijke kwaad trachten te
doen ; I1 ne faut pas se donner an - pour
faire cola, Dat is gemakkelijk; spr. w.
Tirer le - par ia queue , Met moeite aan
den kost komen ; Cela se fora, si le °s'en mcêle, Dat zal voeten in de aarde
hebben ; Cela se fera, nu it faut que le
diable s'en mêle , Ells ik dat niet doe ,
dan moet er de duivel mede spelen;
spr. w. Le -- n'esc pas toejours It la porte
d'uu pauvre homme, Het ongeluk duurt
niet altijd ; , Que - avez-vous fait?,
`feat duivel of drommel hebt gij daar
gedaan ?; A quoi - s'amuse-t-il ?, Waar
duivel vermaakt' hij zich mede ? , Etre
fait it la -, Er slordig uitzien; Cela
est fait à la -, Dat is ellendig gemaakt;
Cela ne vaut pas le -, Dat is geenen
knip voor den neus waard; fig. C'est
(là) le —, Daar zit de knoop, Dat is
de duivel; Au — Ie profit que j'en tirai, Ik heb er geen voordeel van ge
Au - celui qui le fera, Ik tart-troken;
den besten, dat hij het doe; En-,adv.
et fam. Duivelsch , Geweldig ; En - et
demi, Vreeselijk , Geweldig. * -, interj. Duivel!, Duivelsch !, Dromtnelsch !
*-, bij smed., soort van hefboom, welken
men gebruikt, wanneer men de hoepels
op raderen maakt. * -- , Hennekeswp.
gen, ns. *--, soort van kales. *--,
in lakenfrbrijk., zekere hefboom. *--, in
spiegelfabrijl.., zekere hefboom. * --, in
de natuurk.., als : -- de Descartes, —
cartésien, Cartesiaansche duivel, m. -,
in de nat. bist. , zekere uil. * —, er^sz
insect. * —, als: -- de Formose, ze
vogel: -- de user, Zeeduivel , m. -ker
D iablement , adv. fam. Verduiveld , Dui.
vouch.
Diablerie, f fam. Duivelarij , Tooverij, vr.
Diables , m. pl. zekere vogels.
Diablesse, f. fam. Duivelin, vr.
Diablezot, interj. w. gebr., Ik ben niet
Zot genoeg, om het te gelooven, te doen.
Diablotin , m. Duiveltje , o. ; fig. Dut
Guit , m. * — , Gesuikerd-velj,o.
chocoladekoekje , o. *.-, zie Bassinet.
Diablotins , zie Diables.
Diaboiique, adj. Duivelsch, Satansch, Vals
den duivel; fig. Duivelsch,- Satansch s'
Hetsch.
Diaboliquement, adv. Duivelsch, Satanseb,
Ilelsch.
Diabotanum , m. zekere pleister.
Diabrose , f. IVegvreti -ng, vr.
Diabrotique , adj. P7eg vretend.
Diacad^nias, M. zekere pleister.
Diacalcitéos , ma` zekere pleister.

25*..
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Diacanthe, m. zekere visch.
Diacarcinos, m. zeker middel tegen den dolle- Bondsbeet.

Diacarthame, m. zeker purgeermiddel.
Diacatholicon, m. een purgeermiddel.
Diacausie,f. Geweldige hitte,vr., Brand,m.
Diacaustique, adj. Door -de breking der

lichtstralen brandend.
Diacentros, m. Kotste middellijn van den

elliptischen loopkring eener planeet, vr.
Diachalasis, f. Paneenwijking der hersen-

panbeenderen , vr.
Diachalcitéos , m. soort van diapalm.
Diachylon , m. zekere zalf.
Diaco, m. Geestelijke bij de Malthezers,m.
Diacode, m. Papaverstroop , vr,
Diacoloeynthidos , m. zekere artsenij.
Diacommadique, m. in de toonk., Overeen `stemmende overgang , m.
Diaconal, le, adj. Iran eenen diaken.
Diaconat. in. Di akenschap , o-.
Diaconesse, f. Diacones, vr.
Diaconie , f. Diaconie , Armverzorging 2
vr. * —, zekere kapel te Rome.
Diaconique , m. weleer, zie Sacristie.
Diocope, m. geslacht van visschen.
Diacopée , f. Wond in de hersenpanbeënderen , vr.

Diacoustique,f. Leer der geluidbreking, vr.
Diacranienne, adj. f. , als: Machoire —,
Onderkakebeen , o.
Diacre , m.. Diaken , m.
Diacydonite , adj. van geneesmiddelen,
Waarin kweën komen.
§ Diacy.doniurn , m. zekere artsenij.
Diadelphes , adj. f. pl., als : Étamines —,

Stampertjes , welke door vezelen in twee
ligchamen gescheiden zijn , o. meere.
Diadelplsie, f. bij Lasre., Zeventiende klasse
van planten, vr.
Diadelphique , adi. , als : Plante on Fleur
--, Plant of Bloem , welker stampert.
je: door vezelen in twee ligchamen ge
-scheidn
zijn , vr.
Diademe , m. Koninklijk hoofdsieraad,
Diadeem, o.; fig. Koninklijke waar.
di,gheid , vr. *_, zekere schelp.

Diaclóne, f. geslacht van planten.
Diadoche, f. Verandering eener ziekte in

eens seinsier gevaarlijke, vr.
Diaglaucium , m. zekere oogzalf.
Diagnose , f. in de geneeslek., Kennis ee-

ncr ziekte uit de teekenen, vr.
Dia o,ostique , adj. als : 5igne --, on :
n1. Kentee7en (eelser zie4te), o.
IDia oral, e , asij, Dwars doorloopenrl, Dia
anaal ; Linge c'ingoaale, zie Diagonale.-g
I)ía ;orale, f. l ceklijn, Diagonale lijnvr.
Diagovaienient,adv.Dwvars door,Diagonaal.

Diagramine, m, Cetrekkene lijnen ors iets

te beton, en , vr. meere. * — , in de toonk.
der ouden, Schaal, Toonschaal, vr. *—,
geslacht van vissehen.
Diagrède , m. bij de ouden ,-zeker par.
geermiddel.
Diahéxaple , m. zekere paardendrank.
Diaire , adj. f. , als : Fièvre —, Koorts van
éénen dag, yr.
Dial - bird , m. zekere vogel.
Dialecte, m. Tongval , m., Dialect , o.
Dialecticien , m. Redekunstenaar, 'n.
Dialeetique, F. Redekunst , vr.

Dialectiquement , adv. Volgens de regelen
der redekunst.
Dialéipyre, f. Tusschenpoozende koorts , vr.
Dialèle , m. zeker argument der twijfe•
laars.
Diali , ray. zekere boom.
Dialies, f. pl. bij de Rom., zekere feesten.
Diall ge , m. zeker mineraal.
Dialogique , adj. In zamenspraken , Dia
-logisch.
Dialogisme, m. Kunst der zamenspraken,vr.
Dialogiste, m. et f. Die zamenspraken
opstelt.
Dialogue, m. Zamenspraak, vr., Gesprek,o.
Dialoguer, V. a. Verscheidene personen za
invoeren.
-mensprkd
Dialthée, m. zekere zalf.

Diamant, m. Diamant, m. en o.; De —,
De diamaas, Diamanten ; fig. Diamant,
m. , Heerlijke gedachte , vr. * —, hij

g?azelan.ak., Diamant, us. *—, scheepsw.,
als : — de l'ancre, Pereeniging der twee
armen aan de schaft , vr.
Dia antaire, m. Diamantslijper , m.
Diamargariton , in. zeker geneesmiddel.
§ Diamarmatum, Diamatesnatum , rr.. zekere

zamenstelling van kersen, suiker, enz.
Diarrastigose, f. Geeseling der kinderen

te Sparta, vr.
Diamétral t le , adj. enkel in : Ligne diamétrale , lUUi ddell i j n , vr.
Diamétraletneat, adv. Lijisregt tegen el-

kaesder over, Diametraal; fig. Lijn..
refit; --opposé, Lijnregt tegen elkander overstaand.
Diamètre, m. Middellijn, vr., Diameter , mDiamorum, na, Moerbez- ëuenstroop , vr.
Dianacardion , Dianacardium , m. oeroud. ,

zeker tegengift.
Dianchora, f. geslacht van schelpen.
Diandre, Diasdrique, adj. B2et twee vezeltjes. (étansines).

Diandrie , f. bij LIMN. , Tweede klasse van
planten , vr.

Diane , f. Diana , vr. '^ -- , in het krijgsw,
als: Battre is —, De reveille slaan.

0_a soort van aap. *—, zekere kapel.

PlAN
*_., bij de aichym. , Zilver, 0.
Dianée, F. geslacht van Méduses.
Diacelle , f. geslacht van plancen.
Dianthère, f. geslacht van pIsnten.

Diantre , m. fan. ter vers.ijding van
'svaord Diable, Drees , Drommel, rn
Diapalme , m. zekere zaif , Diapairn , vr.
.Diapasis, in. eene pgnr.
Diapasme , m. Weiriekend poel/er , o.
Diapason, in. in de oude toonk. , Octaaf,
yr. ,5, Omvang (van eene stem of
speeltuig), rn bij orgeim., Maat.

stok ter afpassing der pijpen , enz. , rn.
*_,bijklokkengiet., Maat ter bepaling
der dikte, zwaarte,enz. der klokken,vr.
Diapédèse, in. Uitbreking van bloed door
de poriën der vaten , vr.
Diapensie , f. eene plant.
Diapenté , f. in de oude toonk. , Xwint , vr.
Diapente , Diapentès , m. bij de ouden , zeker geneesmiddel.
Diapérales , m. p1. fanillie van insecten.
Diapére , m. geslacht van insecten.
Diaphane, adj. Doorschijnend, Doorzigtig.
Diaphaniicé , f. Doorschijnendheid, Door.
zigtigheid, vr.
Diaphanomètre, rn. 1Verktuig ter meting
van de doorschijnendheid der luc/st,o.
Diaphénix, Diaphoenix, m, zeker pur.
geermiddel.
Diaphonie , f. Waniclanic M.
Diaphore, m. zeker loondsgras.
Diaphorèse , f. Outlasting der vochten door
de poriën , vr.
fliaphortique , adj. Door zweeting .ver.
bend.
Diapliose, f. Ontlasting door de poriën, vr.
Diaphragmatique, adj. Van lost oioiddtlrif.
in de
JJiaphragnie , m. Middeirif, o.
zaaclhuisjes, Middeiscisot , o. °- , Plat.
te ring in eenen kijker,, m.
Daphragrnite, f. Ontsteking van loot void.
delrif, vr.
Diaphysie , f. Scheiding of 1/erdeeling in
tweeün , vr.
Thapie , zie Presbytie.
Diapnoïque , Diapuotique , in. Middel ter
bevordering eener zachte uitwase.
ming, 0.
Diopre, zie Diaspre.
Diapré , ée , adj. bijna veroud. , Bont.
Diaprie , f, geslacht van insecten.
Diaprun, no. Pruimenpurgatie, vr.
Diaprure , f. veroud. , Bontloeid , vr.
Diaptose , f. in de toonk. , Soort van tnt,

scioenval.

Diapyétique 2 zie Maturatif.
Diarrhée , f. Buikloop , m.
Diarrhène , f. geslacht van planten.
Diarrhoclon, in a koekje van roode rozcu.
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Diarthrodial, Ie , adj. Op de tliarthrose be-

trekking hebbende.
Diarthrose , f. zekere zamenvoeging der
beenderen, waarbij zij zich naar all.rigtinen bewegen bunnen.
§ Diascordiuna , us. soort van opiaat ge.
usaakt van Scordiusn.
t)iasébeste, In. artsenij van Séhe s te.
Diasèrse, no. artsenij van senebladen.
Diasie , f. geslacht van planten.
Diasies , f. p1. zekere feesten ter eere van
Jupiter.
Diasostiqee , in. IToorbehoedmiddel , 0.
Diaophendonèse , f. zekere straf, waarbij
risen de toppen van twee boomen hij
elkander boog en dezelve aan de beeven van eenen misdadiger vastbond en
hem op die wijze vaneen scheurde.
Diasporamècre, no. Werktuig om de afwijking van de breekbaarheid des licht:
te bepalen, o.
Diaspore, in. zekere delfstof.
Diaspre, m. zie Jaspe.
Diastase, f. zie Luxation.
Diastêtne , no. in de oude noun. , zie Inter.
valle simple.
Diastole , f. Uitzetting van het hart, vr.
Diastropliie, f. zie Luxation. * , Per.

draaijing , Verplaatsing , vr.
Diastyle , m Gebouw, we/ks zuilen drie

noiddellijnen harer dikte van c/bander
staan, 0.
Diatessaron , no. geneesmiddel van vier be.
standdeelen. in de oude toonk.,
zie Quarte.
Diathèse , f. 4aeleg tot (ecnige ziekte),
scorbutique, 4anitg tot de
schenrbuik, no.
Diarome, in. eenboorn. .-, geslacht van
planten.
Diatonique , adj in de toonk. , Diatonisch.
Diatoniquement , adv. Diatonisch.
Diatragacaflthe,martsenij van gorndragaen.
Diatribe , f. Geleerde verhandeling , yr.

*_, Hekelachoigo beoordeeling, -:pr.,
Hekeischrift, o.
Diatritaires, m. p1. zekere lcwakzalvers,
die allerlei ziekten meenden te genezen,
door hunne paticncen drie dagen ge.
streng te laten vasten.
Diaule, f. Dubbele fluit (der ouden) ,yr.
Diaulie, f. Stukje voor de fluit (OP het
tooneel der ouden) , 0.
Diaulodronae, no. bij de ouden ? Hardloo.
per no.

Diazeuxis , na. in de oude toonk. , zeleere
Coon.
, thans , zie Ton majeur.
Diazome , fl1. geslacht van dieren.
Dibaptiotco , m. p1. bij de. Grieken ,. Dwee.

pers, die tweemaal doopten, vo, tov,
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Dibidivi , m. zekere boom.
Dicaele, m. geslacht van Coléoptères.
Dicalix, m. een boom.
Dicastère, m. zekere landsverdeeling.
Dicastérie , f. naam van zekere regtbank

Dictatorial , Ie, adj. Van oenen dictator,

te Athene.
Dicastérique , adj. Tot twee casten behoo-

rende.
Dicée, m. zeker vogeltje.
Dicélles, f. pl. zekere kluchtspelen der

ouden.

Dicélistes, m. pl. Kluchtspelers der ouden.
Dicé=ace , m. geslacht van schelpen.
Dicère , f. naam van twee geslachten van

plan ten.
Dicères, f, pl, familie van Mollusques.
Dicérobate , f. geslacht van rogchen.
Dichapétale, m. zekere heester.
Dichélestion, m. geslacht van schaaldieren.
Dichlostome , f. geslacht van zeewormen.
Dichondre, m. eene plant.
Dichorde , m. bij de ouden , tweesnarig

speeltuig
Dichoree, m. zekere voetmaat, .Dichoraeus (^-v - v ), in.
Dichotomaire, f. geslacht van Polypier.
]Dichotomal , adj. m., als: Pédoncule -,
Stengel, (pédoncule,) welke uit eenen
hoek voortki, mt , m.
Dichotome, adj. f. in de kruidk., Gespleten.
* -- , van de maan, Half gezien.
Dichotomie, f. Staat der maan, wanneer
'W ij slechts de helft zien , m.
Dichroa, m. een boompje.
Dichroeère, m. geslacht van wormen.
Dichrome, m. eene plant.
Dichroniène, m. geslacht van planten.
Dicksone, f. geslacht van varenkruiden.
Dic'ésie, f. zie Scléranthe.
Dicli e, adj. f. van planten, Met de
vrouwelijke geslachtsdeelen over ver
„ t.da bloemen verspreid.
-schil
Diclitère, f. geslacht van planten.
zekere
boom.
Piconangia, gym.
Dicoryphe, m. zekere boom.
Dicotyle, in. dier van het geslacht Pécari.
Dicotylédones, f. pl. planten, in welker
zaden de kiem eusschen twee stukken
geplaatst is.
Dicrane, m. geslacht van planten.
Dicrote, adj. m., als: Fouls -, Ongeregelde pols , die- soms dubbel schijnt te
slaan, m.
Dictame , m. zekere plant, Wondkruid, o.
Tilde polei, vr.
5 Dictamen, m. , als : Le - de la conscience, De stem des gewetens, vr.
Dictateur, m. oul. te Rome, Dictator, m,;
fig. fam. Prendre un ton de -- , Eenen
hoogen toon aannemen.

Dictatoriaal.
Dictature, f. Dictatorschap , o.

hetgene men iemand voorzegt,
Dictée, yr. *-, Voorzeggen, Dicte-

Dictée , f.

,

ren, o.
Dicter, v. a. Woord voor woord voorzeg.
gen , Dicteren. * - , Voorzeggen of In-

geven (swat ieman; zeggen moet) ; gig.
begeven , Inboezemen , Voorschrijven;
-- des Iois, Wetten voorschrijven.
DictiI@me, m. geslacht van planten.
Diction, f. Voordragt, Uitspraak , yr.
Dictionnaire , m, Woordenboek , o.
.Dicton , na. fam. Spreekwoord , o., Spreuk,
vr., Gezegde. o.
§ Dictum , m. Geregtelijke uitspraak , vr.
Dictydie, f. gesluc^t van planten.
Dictyoptère, f. geslacht van planten.
Dictyote ,f. geslacht van planten.
Dictyotées ,f. pl. orde van planten.
Didactique , ad;. Onderwijzend, Leerend,
Didactisch. *-, m. Didactische , o.,
Leerstijl , m. * -, f. Leerkunst , Didactica , vr.
Didactyle , adj. van vogels , Slechts twee
teersen hebbende.
Dideau, m. Net, om eene rivier af te
zetten, o.

Didelphe, m. geslacht van dieren, Buidelrot, vr.

Did°lta , m. eene plant.
Didémaires , m. pl. zekere goochelaars der
ouden.

Didemtrrnon, m. geslacht van dieren.
Diderme, m. geslacht van planten.
Didesme, m. geslacht van planten.
Didicile , m. geslacht van planten.
Didrachtne , Didragme, m. bij de Hebreër.s,
Halve sikkel , m. ' —, bij de Grieken,
eene munt van twee drachma's.
Didymalgie, f. Pijn in de teelballen, vr.
Didymandre , m. een boom.
Didyme , adj. in de kruidk. , Tweeledig.
Didymelée , m. een boom.
Didy rees, in. pl. bij de ouden , Teelbal.
len, m. meerv.
Didymion , m. geslacht van planten.
Didymoehlaèae, f. geslacht van varenkruiden.
Didymode , m. geslacht van planten.
Didyname , adj. f. Met twee paar ongelijke

vezels.

Didynamie, f. geslacht van planten met
twee paar ongelijke vezels.
Didynamique , adj. Tot het geslacht Didynamie behoorende.
Diectomis, m. geslacht van planten.
Dièdre, adj. als: Angle --, Hoek, door

twee vlakken gevormd, m.

DIFF

DIEL
Diel, m. zekere aarde in de kolenmijnen
van onzin.
Diérèse, f. Scheiding van aaneengegroesde ligchaamsdeelen , vr. , Scheiding
yan Benen langen klank in twee lettergrepen , vr. * — , Scheidteeken , o.
(dus : beëedigen.)
Diérétique , adj. Scheidend, Ontbindend.
Dierville, m. zeker.boonpje.
Dièse, Diésis , m. in de toonk. , Kruis, o.
*—, adj. lklet een kruis geteekend.
Diéser, v. a. ju de toonk., Met een kruis

zeekenen.
Dièce,f. Leefregel, no., Diëet, vr. en o.;
'an hier: Faire — , Op zijn diëet leven,
Matig eten en drinken. *— ,Landdag,
Rijksdag, m. ; — de Pologne, Poolsche
landdag, m.
Diétètes, m. pl. bij de Grieken, Scheidregeert in eiken stam, on. meerv.
Diétéiique, adj. han het diëet; Art—,
f. Leefregelkunst , vr.
nu :
Diététiste , m. Geneesheer, die enkel door
den leefregel geneest , m.
Diétine, f. weleer in Polen , Vergadering
van den adel in elk palati haat , vr.
Dieu , m. God, m. * -- , bij R. K. , _als :
Le bon —, De gewijde hostie, vr.
La fête —, De 1:1. sacramentsdab , m. ;
Un homme de —, Un homme tout de —,
Un homme abimé en —, Een man Gods ,
m. ; spr. w. La voix du people est la
voix de —, De stem van het volk is de
stem van God; Tout sta comme it plait
à —, Alles loopt in her honderd; — le
veuille , Ylt1t à —, God geve ! ; -- m'en
garde , — m'ern préserve , A — ne plaise,
Daar beware mij God voor; S'il plait
k —, Zoo God wil , Met Gods wil ; Avec
1'aide de — , Met Gods wil ; Sur mon —,
.Bij God; Devant —,.In de tegenwoordigheid van God ; -- m'est témoin, —
m'en est térnoiti, God is mijn getuige;.
— ! , Bon—! , Grand — ! , Mon —!, Mijn
God!, Goede God!; Faire son — de q. ch.,
Zijnen afgod van iets maken. *—, in
de nat. hist., als : Bete ore Vache k --,
zie Coccinelle.
Dièves , f. pl. Kleilagen op het krijt,
yr. meerv.
Diexode, rn. Afgaan, Kakken, o.
Diffamant, te , adj. Eerroovend.
Diffamateur , m. Eerroover , Lasteraar, sis.
Diffamation , f. Eerrooving, Lastering, vr.
Diffamatoire , adj. E.erroovend ; Écrit —,
Schotschrift , o.
Diffamer, V. a. Onteeren, Lasteren, Elan
de kaak stellen.
Diffarréation, f. bij de Rom. , Offer bij de

echtscheiding, vr.
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Di éremment, adv. Verschillend.
Différence , f. Onderscheid , Verschil , o.
* —, in de logica , Bepalende eigen
-schap,
vr.
Différencier, V. a. Onderscheiden. * --, in
de wisk. , als : — nee quantité , Het oneindig kleine gedeelte eener grootheid

zoeken.
Différend , m. Verschil, Geschil, o., Oneenigheid, vr., Strijd, m. *—, Ver
-schil,o.Seng,yr.;Patel—,
De scholing deelen.
Différent, te , adj. Verschillend, Yerscheiden, Onderscheiden.
Différentiation , f. Zoeken van het oneindig kleine deel eener grootheid, o.
Différentiel , lle, adj. in de hooge e meetk.,
als : Calcul —, Differentiaalrekening,
vr. ; Quantité différentielle , ook : Différentielle,f.Oneindig kleine grootheid,vr.
Différentier, V. a. als: — one quantité, zie
Différencier.
Différer, V. a. Uitstellen , Verschuiven;
spr. w. Ce qui est différé n'est pas perdu,
Uitstel is geen afstel. * _, v. n. Ver.
schillen ; — d'opinions , In gevoelen ver-

schillen.
Difficile , adj. Moei jel i j k , Ongemakkelijk,
Zwaar ; van hier : -- de faire , etc. ,
Bloeijelijk te doen, enz. *—, Ongemakkelijk, Lastig , Eigenzinnig. * --,
Streng , Gestreng. * --, Kiesch , Keu
-rig,NauWezt.
Diíficile:nent, adv. Moeijelijk, Ongemak.
kel i j k , Zwaar ; Parler —, Bene zware

spraak hebben.
Difficulté, f. Moeijelijkheid, Ongemakke•
lijkheid, Zwarigheid, vr.; Cela ne
souffre, ne reCoit point de ---, Dat
vindt geene moeijelijkheid. *—, Moei jelijkheid , Zwarigheid , Duisterheid ,
vr. '°—, Zwarigheid , Tegenkanting,
Tegenwerping , vr. ; Faire — de q. ch. ,
Zwarigheid in iets vinden. * —, Oneenigheid , Kibbelarij , vr. ; van hier:
Sans —, Zonder tivijfel.
Difficultueux, use , adj. Meel zwarigheden

makend.
Diffidation , f. Kleine twist weleer onder
de Duitsche vorsten , m.; van daar:
Droit de — , Vuistregt , o.
Dif uggie , f. geslacht van wormen.
Difforme, adj. Mismaakt, Leelijk.
Difformer , V. a. bij regtsgel., lYJismaken,
Alisvormen.
Difformes, f. zie Aromides.
Difformité , f. in de geneesi. , Gebrek , o.
*..., Alisrnaaitheid, Leelijkheid, vr.;
fig. Leelijkheid, Afschuwelijkheid, vr.
DiffractionjeB-rek ng(der lichtrtralen),vr.
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Diffus, se, adj. Wijdloopig , Langdradig,
Verward. * —, in de kruidk. , Verspreid ,
Verstrooid.
Dif usément , adv. 1T' jdloo+pig , Verward.
Diffusion, f. in de natuurk., Verbreiding,
vr., zie Propagation. *—, in deletterk.,
Wijdloopigheid, vr.
Digastrique, adj. m., als : Muscle --, ou:
*—, m. Tweebuikige spier, yr.
Digère, f. geslacht van planten.
Digérer, V. a. Verteren, Verduwen; fig.
Overdenken en zich eigen maken, Ver
Overwegen , Doorgronden.-stan.*—,
* — , Geduldig verdragen , Dulden , Lij
* — , V. n. , als : Faire -- , (in de-den.

Dignon, zie Digon in de z. beteekenis.
Digon, m. scheepsw. , zeker blok. * --,
Vlaggestok , m. * —, soort van elger.
Digression , f. Uitweiding, vr. * --, in de
sterrek. , Schijnbare afstand der bene
-denplat,m.
Digue , f. Dijk , Dam , m. ; fig. Dam , m.,
Beletsel , o.
Diguer, v. a., als: — na cheval, Eenpaard
de sporen geven.
Diguïale , m. zeker groot vise/suet.
Diguiaux, zie Digniaux.
Digyne , adj. in de kruidk. , Tweewijvig.
Digynie,f.Orde der tweewijvigeplanten,vr.
Dihélie , f. Lijn der ellips, welke door
het brandpunt gaat, waarin men de
zon vooronderstelt , vr.
Dihexaèdre, adj. Dubbel cubiek.
Diïambe, m. Dubbele jambus , m. (v —
Diipolies , f. pl. te Athene, feesten ter
eere van Jupiter.
Dilacération , f. Verscheuring , vr.
Dilacérer, V. a. Verscheuren.
Dilaniateur, trice , adj. , als : Effort --,
Force dilaniatrice, Verspreidende of Uit
kracht (van het buskruid), vr.-zetnd
Dilapidateur,trice, adj. Verkwistend. *—, m.
Verkwister , in.
Dilapidation, f. Verkwisting, vr.
Dilapider, V. a. Verkwisten.
Dilatabilité, f. Uitzettende kracht, vr.
Dilatable , adj. Uitzettend , Uitrekkelijk.
Dilatant, m. ,I1, wat dient om eene wond
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scheik.) , Laten uittrekken.
Digeste ,n. zie Pandectes.
Digesteur, m. Pan , waarin men kruiden
laat uittrekken , vr.
Digestif, ive, adj. De spijsvertering bevorderend. * —, bij wondheel., Rijp makend. * —, Middel ter bevordering
der spijsvertering , o. *—, Middel, dat
eerre zweer rijp maakt, of de ettering
bevordert, o.

Digestion , f. in de scheik. , Uittrekking
(van kruiden) door eene matige warmte , vr. ; 1Vlettre des plantes en —, Krui
laten uittrekken. *--, bij wondh.,-den
Rijpwordig, vr. * - - ,Spijsvertering,
vr.; fig. etre de dure --, Moeijelijk
te verdragen zijn.
Digestoire, m. zie lligesteur.
Digitaire, f. geslacht van planten.
Digital-blanc , m. zie Clavaire.
Digital, le, adj. 'lot de vingers behoorende.
Digitale , f. geslacht van planten, Vinger hoedsplant, o. * --, zekere versteening.
Digitation, f. Vingervormig ineen grijpen
van twee getakte spieren , o.
]Digité, ée, adj. in de kruidk.,Vingervorwig getakt.
Digitie,f. Verdorring van eenera vinger,vr.
Digitigrades , M. p1. naam van dieren , wel
gaan.-keopdtnrachoe
Diglyphe , m. Balksleutel , Krotsteen , m.
Digne, adj. Verdienstelijk , Voortreffelijk.
* _ s (de) Waardig, i'aard; — de lnu.
anges, Lofwaardig; Etre — de , Waard
zijn, Verdienen (in eenen goeden en in
eenen kwaden zin).
Di ;nement , adv. Behoorlijk, Braaf. * ,
Naar waarde, Naar verdienste. *—,
Met onderscheiding, Loffelijk.
Digniaux, m. pl. zekere netten.
Dignitaire, m. Die met Bene groote waardigheid bekleed is , Aanzienlijk man,m.
Dignité , f. Waardigheid , Deftigheid , vr.,
dlanzien , Gewigt, o. *-- , Waardigheid,

vr., ,,erepost, Verheven post, m.

te verwijden.
Dilatsteur, m. Uitzettende of Perwijdende
spier, vr.
Dilatation , f. in de natuurk. , Uitzetting,
vr. * --, in de geneesk. , zie Diastole,
*_, bij wondheel., lerwijding eener

wond, vr.

Dilatoire , m. Verwijdende tang , vr.
Dilater, V. a. Verwijden, Wijder maken;
fig. — le coeur, let hart verruimen.
* -- (se) , v. pr. van de lucht , Zich uit zetten; fig. Zich verruimen.
Dilateur, m. zie Dilatatoire.
Dilatoire, adj. bij regtsgel., U!tstellend.
Dílatoirenaent, adv. bij regtsgel. , JJ2et de

gewone uitstellen.
Dilatris , f. geslacht van planten.

Dilayer, V. a. bij regtsgel. , Uitstellen.
*—, V. n. Op de lange baan schuiven,

Talmen.
Dilbourg , m. zekere merel.
1

Dilection , f. (Christelijke) liefde , vr.
Dilernme, in. Taveeledige bewijsrede, vr.,

Dilemma, o.

Dilepyre , m. geslacht vaa planten.
Diligenament, adv. Vlijtig . Ijverig, Naar»

st g. * — , Vaardig , Spoedig.

DIL!
Diligence, f. Vlijt, Naarstigheid , vr.

*—, Vaardigheid, vr. , Spoed , m.; van
Icier: Faire - , Spoed aasaken Faire grande - ,

Grooten spoed tna 'en. * -, bij

regtsgel. , Vervolging , vr. ; van hier:
Faire ses diligences, Zijn proces vervolgen ; Faire acte de -, Zich een bewijs

laten geven, dat teen ter vocrtzetting
aan de opgedragene zaak niet verzuimd
heeft. * - , Poging , vr. *-, soort van
postwagen, Snelwagen, m. , Diligence,
vr. ; ook : Vliegende schuit , vr.
Diligent, m. Werktuig tot afhaspeling
van gouddraad, o. *-, te, adj. Vlij
Naarstig. * -, Vaardig , Ge--tig,
zwind, Snel.
Diligente , f. Vroege tulp , vr.
.}iligenter, V. U. Spoed maken. * _-, v. a.
Bespoedigen. *— (se), v. pr. Zich spoe.
den of haasten.
Dilivaire, f. geslacht van. planten.
Dillenia, f. zie Sialite.
Dilléniacée, £ familie van planten.
Dilobéia , in. een boom.
Dilophe, m. geslacht van vogelen.
Diluvien , nee, adj. Ilan den zondvloed.
Dimachère , m. Kampvechter met twee dolken of degens , m.
Dimanche , m. Zondag, no.; - des R ameaux , Palmzondag , sn. ; - de Paques ,
Paaschzondag , in. ; - gras , Zondag
quinquagesima, Zondag voor vasten avond , no.

Dienbos, m. Groote boonmier, vr.
Dime , zie Dixme.
Dimension , f. Uitgebreidheid ( lengte,
breedte eis dikte) , vr.; van daar: Afmeting , vr.; fig. Prendre des dimensions dans une affaire, Zijne maatrege.
Ien bij eene zaak nemen.
Dimérèdes, m. pl. familie van visschen.
Dimères, f. pl. zekere dieren.
Dimérie , f. eene plant.
Dimètre, adj. Yan twee maten of vier

voet, [7iervoetig.

Diminuer, V. a. Verminderen, Verkleinen,
Minder of Kleiner maken; van hier:
-- sa dépecnse , Zijne uitgave beperken.
- , in de bouwk., l%erdunnen. * -, v. n.

Verminderen, Afnemen, Minder, Klei
Geringer of Zwakker worden. -ner,
Diminutif, ive, adj. l erkleinend; Terme -,
p'erkleinende uitdrukking , vr. *-, m.
Verkleinwoord, o. * -, als : Ce jardin
est un — da vStre , Deze tuin is in
het klein , wat de owe in het groot is.
Diminution , f. Perminderi r<g , vr. * —,
Afslag , m. ° —, in de hou o k., Verdunn i ng , vr.
Dimissuire,, m. Schriftelijke bewilliging
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van eenen bisschop , dat een tot zijn
bisdom behoorend geestelijke door eersen
anderen bisschop geordend tinorde , vr.
* -, zie Lettres dimissoriales in de 2.
betekenis.
Dimissorial, le , adj. enkel in : Lettres dimissoriales , zie Dérniss oire; ook : 1/er-

lof om te trouwen, zonder dat de geboden afgekondigd zijn , of om zich door
eenen anderen geestelijke , dan dien
hunner gemeenten, te laten trouwen, o.
Dimites , f. pl. Dpi einetten , vr. meerv.
Dimocarpe, m. geslacht van planten.
Dimorphe, f. geslacht van insecten.
Dimorphotheca , zie Cardiospernie.
Dinamomètre , zie Dynanomètre.
Dinanderie , f. Geel-koperwerk , o.
Dinandier, m. Maker of Verkooper van
geel-koperwerk , Geelgieter , m.
Dinar , m. eene Perzische munt.
D3natoire , adj. fain. Op het middagmaal
betrekking hebbende ; Heure -, Etensuur, o. ; Déjeêner -, Groot ontbijt (in
plaats van middagmaal), o.
Diode , m. et f. Kalkoen , m. (Kalkoensche
haan, »s. Kalkoensche hen , vr.)
Dindon , m. Jonge kalkoen , m. (die de volle
grootte heeft) ; fig. fam. Bête comme
un -, Zoo dorm als een os; Colère comme on - , Zoo kwaad als eene spin;
Jtre gourmand comme on -, Zeer gulzig zijn.
Dindonneau , m. jonge kalkoen, (die de
volle grootte niet heeft ,) m.
Dindonnier, an. Kalkoenenjongen , ns.
Dindonnière, f. Kalkoenenmeisje , o.
Dinèhre, f. geslacht van planten.
Diné, m. Middagmaal, Middageten, o.
Dinée , f. Middagmaal (op reis voor men-

schen en paarden) , o. * _ , Pleisterplaats , waar men het middagmaal
houdt , vr.
Dinernure, m. geslacht van wormen.
Diner, V. n. Het middagmaal houden, (Des
middags) eten ; spr. W. S'il est riche,
qu'il dine deux fois , Een rijke kan veel
doen , vat een arme laten moet. ^` - m.
zie Diné.
Dinète, m. geslacht van insecten.
Dineur, rn. Iemand , wiens voornaamste
maaltijd des middags is, m. * -, als:
Us beau - , Een sterk eter. * - , Liefhebber van een goed middagmaal , m.
Dinote, f. zekere versteening.
Diocésain , in., Diocésaine , f. Die tot Bete

bisdom behoort.
Diocèse , ern. -bisdom, o.
Dioch , m. zekere Fringille.
Dioclécienne , adj. f. , als : Eee - , Tijdrekening van Di ocletianus, vr. ; Epo.
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que —Tijdperk van Diocletiaan , o.
Dioctophymi , f. geslacht van wormen.
Dioctrie , f. geslacht van insecten.
Diode, f. geslacht van _planten.
biodon , m. geslacht van visschen.
Dioécie, f. Twee en twintigste klasse van
planten van L1NN. , vr.
Diogéne, m. soort van schaaldieren.
Dioïque, adj. van planten, De verschil.
lende geslachten op verschillende stam.
men hebbende.
Diomédée , f. zie Albatros. • --, geslackt
van planten.
Pioncose, f. Uitzetting, Zwelling, vr.
Dionée, f. eerre plant , Vliegenvanger, on.
Dionysiaques , Dionysiennes , f. pl. Bacchus-

feesten, o. meerv.

Dionysisque, m, .Beenachtige dikte aan de
slapen , vr.
Diophante , m. , als : Probléme ou Question
de -- , zeker vraagstuk over de teerlingen , enz.
Diopi, m. bij de ouden, Fluit met twee
gaten, vr.
Diopsis, m. geslacht van insecten.
Dioptase, f. zeker mineraal.
Dioptre , m. Werktuig ter verwijding van
de baarmoeder , enz., o. *-, pl. Dioptres,
Vizier, o. (aan wiskund. werktuigen.)
Dioptrique , f. Doorzigtkunde,Dioptrica,
vr. *—, adj. Dioperisch.
Diorchite, m. zekere versteening.
Diorrhose , zie Diurèse.
Dioscures, m. pl. in de fabell., Castor en
Pollux, M. meerv. * --, in de sterrek.,
Tweelingen , in. meerv.
Dioscuries, f. pl. feesten ter eere van
Castor en Pollux, o. nseerv.
Diosma,f.geslacht van planten,Diosma,vr.
f iospyre, f., Diospyros, m. zie Plaqueminier.
Diotis, f. geslacht van planten.
Dipcadi, m. geslacht van planten.
Dir étalé , ée, adj. Met twee bloemblaadjes.
Diphaque , m. een boompje.
Diphie, f. geslacht van dieren.
Diphise, f. een boompje.
Diphryge , m. Bezinksel van gesmolten
geel koper, o.

Diphthongue, f. Tweeklank, vr.
Diphyèse, f. Bene versteening.
Diphylle, adj. Slechts twee bladen hebbend.
Diphylléie, f. eene plant.
Diphyllide , in. geslacht van blollusques.
3 Di^hyllum, m. geslacht van planten.
Diphyseion , M. geslacht van mossen.
Diphytes , m. pl. zekere min bekende schelpen .
Diplacre , f. Bene plant.
Diplanchne , f. geslacht van planten.
Diplanthère, f. twee geslachten van planten.

Diplantidinienne,adj. f. zie Iconantidiptique.
Diplarrèue , f. Bene plant.
Diplase , f. eerre plant.
Diplazion, m. geslacht van planten.
Diple , m. zeker dubbel teeken.
Diplecthron, m. geslacht van Orchidées.
Diplèvre, f. geslacht van planten.
Diplocome, m. geslacht van planten.
Diploé, m. in de ontleedk. , zekere spons.
achtige zelfstandigheid tusschen de her.
senbeenderen.
Diploïde , f. zekere suet bont gevoerde rok

der oude oosterlingen.
Diploïque , adj, van den aard der Diploé.
Diplolépaires, m. pl. familie van insecten.
Diplolèpe , m. geslacht van insecten.
Diplomate , m. Diplomaat , m.
Diplomatie , f. Kennis van de onderlinge
betrekkingen der staten, Diplomatie,vr.
Diplomatique, f. Kennis der oude handves.
ten, vr. • -- , Gedeelte der staatkunde ,
dat over het regt der volken handelt,
o. * --, adj. , als : Recueil --, Verza.
meling van oude handvesten, vr. * —,
als: Corps —, Ligchaam der vereenigde gezanten aan een hof, o.
Diplome, m. Oude oorkonde of handvest,
vr. --, Bewijs van bevoegdheid , o.,
.fikte , vr. , Diploma , o. ; -- de sage.
femme, fikte van vroedvrouw ,vr. *--,
bij scheik. , zie Bain-marie.
Diplopie, f. Dubbelziendheid, vr.
Diplopogon , m. naam van zekere mossen.
*— , zekere plant.
Diploptères, m. pl. familie van insecten.
Dipodes , m. pl. orde van visschen. ,
orde van kruipende dieren.
Dipodion , m. geslacht van planten.
Dipogonie, f. geslacht van planten.
Diprosie, f. geslacht van schaaldieren.
Dipsade , m. geslacht van slangen.
Dipsas, m. geslacht van schelpen.
Dipse , m. eerre adder.
llipsétique, in. Middel om den dorst op
te wekken , o.
Diptère , in. bij de ouden , Gebouw met
twee rijen zuilen omringd, o. *--, in
de nat. bist. , Tweevleugelig insect , o.
* —, zekere visch.
Diptérigien , nee , adj. Met twee vinnen
op den rug.
Diptérocarpe , m. geslacht van planten.
Diptérodon, m. geslacht van visschen.
Diptyques, m. pl. bij de ouden , Register
der overheden, o. *—, in de oude kerken , Lijst der levenden en dopden,
voor welke gebeden werd, vr.
Dipyre, m. zekere steen.
Dipyrr.iche, Dipyrrique, m. voetmaat van
vier korte grepen.

DIRC
zie Dofia.
Dircée , f. geslacht van insecten.
D ire , V. a. irr. Zeggen , (Spreken) ; On dit,
Men zegt; spr. w. Cda s'en va sans
-, Dat spreekt van zelf; - des douceurs on des fleuretces a use femme, Eetje vrouw complimenten »zaken ; fain. — a
q. q. son fait, iemand de waarheid zeggen, (d. 1. hem doorhalen) ; - pis que
pendre de q. q., Alle mogelijke kwaad
van iemand zeggen; fig. Cda on dit
riei , Dat beteekent niets , (d. 1. dient
Dirca des mras ,

tot niets); fig, fam. Le coeur me le dit,
iWijn hart zegt het nzij , Ik heb er een
voorgevoel van ; fain. Si le coeur vous
en dit -, Indien gij er lust toe hebt;
fig. Vouloir -, Willen zeggen , Betee kenen, Beduiden ; C'est-à-dire , Dat is
te zeggen, Dat wil zeggen, Dat is,
Te weten ; Trouver á - a, Te zeggen
hebben op; ook: Qu'en voulez-vous —?,
Wat hebt gij er op te zeggen ?; 11 y a
bien a - ( que je n'aie tout) , Er scheelt
veel aan (dat ik alles heb) ; Ii y a bien
a —(entre), Er is een groet onderscheid
(tsosschen) ; Cela soit dit en passant,
Dit zij in het voorbijgaan gezegd;

C'est tout -, Pour tout - , Pour en on mot , In één woord; Cda vous
plait a -, Dat belief: u zoo te zeggen;
ooit: (bij wijze van weigering,) Daar
komt niets van; fig fam. Vous dites
d'or, Gij spreekt goed; J'ai dit, ik heb
geëindigd. .... , Opzeggen. *- , bij R. [C,
als : - la niesse , De mis lezen. *
Zeggen, Oordeelen. *, Zeggen, Berigten , Melden. - , m. bij regtsgel.,
Verklaring , vr. , Zeggen , 0. Au
de tout le monde , Volgens ieders
zeggen; van hier : Le bien -, Bevallig spreken, o.; fans. Ii eet sur son
bien -, Hij zit op zijnen praatstoel;
ook : Hij meent zeer bevallig te spreken.
Direct, te,adj.Regs', In cone regte lijn,Regt lijnig, Reg tsrreeksch; I) ïscours -, Harangue directe, Eigen 'noorden (wanneer
men iemand sprekend invoer: ,) o. mrY.
Directe 1. Onmiddellijk leen, o.
L)ireCtetfleflt , adv. Regi , Regelregt , Regt-

streden , Lijneegt ; fig. - opposé , Geheel tegenovergesteld.
Directeur, m. Bestuurder, Bewindhebber. Directeur, on, bij R. Kath.,
of: — de conscience, Gewetensraad, m.
Direction f. Rigting , vr. , Bestuur,
Bewind, Opeige, 0., Directie, vr.
Directoire , in. Orde voor het houden der
missen, Directorium, o. -, Ligcliaarsz van bestuurders , o.
Directorial , le , adj. Van een directoire.
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Directrice , f. Bestuurster , Directrice,
vr. - , in de meetk. , Rigtlijn , ar.
Diria , zie Dirca des nsarais .
Diribiteur, m. bij de Rom., Toebereider
van spijzen , vs. , Uitdeeler der
s:ena:afeltjee , 'a.
Dtrigang , m. een vogel.
Diriger,v. a. Regelen, Leiden, Besturen,
Dirigeren.- , Rgten , Wenden.
Dirimant , adj. , als : Eratpéchentent -„ Verhindering , die een huwelijk nietig
maakt, vr.
Dirk , na. Dolk der (Schotten) , vs.
Dis, zie Di.
Disa, F. geslacht van planten.
Disandre, f. eene plant.
Disant, in: Bieu.disaut, adj. m. fam. Wel.
sprekend; Soi-disast, adj. bij regtsgel.
Zich neemend , Zoo genoemd, Gewaand;
fam. Un tel soi-disant phulosophe , Zekere
zoogenoenode wijsgeer.
Disarrèue , m. eene plane.
Discale , f. Verlies in gewigt , Inwegen , 0.
Discaler , V. II. Bij het uitwegen 'verlie
zen, Inwegen.
Distant, 'a. Discant , on.
Disceptation , f. Redetwist , vs.
Discerrewent, m. Onderscheiding , vr.,
Oordeel , 0, Onderscheidingskrach t, vr.
Discerner,v. a. Onderscheiden (van, d'avec).
*_ (se), v. pr. Onderscheiden worden,
Zich laten enderscheiden
Discession , f. in de Ron. gesch. , Manier
eon den weasels van den senaat te doen
kennen doer zich om dengenen te sc/iaren , wiens gevoelen men was toegedaan.
Dischiclie , f. eene plant.
Disciple , m. Leerling , Volgeling , Discipel, 'a.
Disciplinable, a d j. Leerzaam , Buigzaam.
Discipline, f. Onderwijs , o. , Leering,
vr ; Etre sous la - de, Onderwezen
worden door; fig. Geregelde ?eefsvijze,
Tucht, vr. ; — militaire , Krijgstucht;
- ecc[ésiastique , - de ['église , Kerke
lijke tucht , vr. , Geeseizweep
vr.; van hier voor: Geeseling, vr.
Discipliner, V. a. In 0cc/or en orde houden , Oefenen , Regelen , Leeren , Onderrigten ; van hier : Discipline„ ée ,
adj. Geoefend
Discoboles , m p1. Schijfwerpers, on. sara'
*_, in de nat. hist. , familie van visac/zen.
Discoelie , f. geslacht van insecten.
Discoïde, adj. De gedaesnre eener schijf
hebbende.
Discoidé , ée , adj. zie Corymbifère.
Discole , zit Dyscole.
Discolite, on. geslacht van schelpen.
Discompte, zie Escompte.
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Discontinuation, f. 4fbreking , Op/louding;

vr.; Sans —, Zonder ophouden.
Discontinuer, V. a. (Voor eenen tijd) sta.
ken, Ophouden, Afbreken, Laten lig
gen.—, V. ii. Ophouden , Uitscheidn.
Disconvenance , f. Verschil, o. , Onevenredigheid , Ongelijkheid , vr.
Disconvenir

,,

V. fl.

irr. (de) ]Viet toestem.

m6n , Loochenen.
Diocopore , in. geslacht van Polypier.
Diocorbites, m. p1. zekere versteeningen.
Discord , adj. m. Ontstemd ; Clavecin —,
Ontstemd kiavier , o.
Discordammenc , adv. ongebr. Wanluidend.
*_ Verward.
Discordance, f. Wanluideudheid, vr., Wanklank, rn , fig. Gebrek aan overeen.
stemming, Oneenigheid, yr.
Discordant, te, adj. Niet stemmend, Valsch,
Wanluidend. , Niet ivereenseem,mend, Strijdig , Verschillend.
JJiscorde, f. Tweedragt, Oneenigheid, Ver.
deold/zeid , yr. * _ , in de fab. , Godin
der tweedragt, Tweedragt, yr.; fig.
Pomme de —, Twistappel, no.
DiScorder , V. ii. Wet stemmen ; fig. Niet
overeen stemnoen.
Discoureur, m. Prater, Babbelaar, no.
* - , Prater , no. ; C'est ton beau — , Liet
is een aangename praeer; van hier:
Ii fait 1e beau - hij is een liefhebber
van praten , Hij meent zeer aangenaam
te praten.
Discoureuse, f. Praatster, Babbelaar.
seer, vr.
Discourir, V. 11. irr. Spreken Redeneren
(over de) ; Ne faire que -, Slechts
ijdel gesnap voor den dag brengen.
, Rede,
Discours , m. Gesprek , o.
Redevoering, 1/erhandeling, yr.
Discrédit, m. Minachting, vr., Discre..
diet., Gebrek asn crediet , o.; Tomber
dans le • 1 lie: crediet verliezen.
Diocrédité , ée, adj. JJeegene deszeifs crediet verloren heeft.
Djscréditer , V. a. In discrediet brengen
Liet crediet doen verliezen.
Discret, ète, adj. Bescheiden, Vorzig
tig, Zedig.Die zwijgen lean
,

-

.Digt.

, in de wisk. , als : Line quan

discrete, Eene grootheid, welke uit
verscheidene afgezomderde deeleos be.
staat ; Proportion discrète , Lent afge.
brokene yerhoud/ng. *-q ale-* Petite
verole discrète , PoL/een , die niet ineen
vloeijen , edaardtge pokken, vr. mrv.
*_, in kloost. , als : Père —, Raadgever,
no., Mére discrète , Reoadgeefoter , vr.
Discrètement, ado. Bescheiden, Voorzigtig,
Discrtion , f. Bescheidenheid , Voorzig.
tité

tigloeld, Seilzwijgendheid, vr, ; Age
de — , jaren van onderscheid, o. mrv.
*_., Believen, Goeddunken, o., WilJekeur, vr.; Oolre It —, 71Taar welgevallen drinken ; Vivre It —, (van krijg:.
lieden,) Naar welgevallen leven; Se
rendre a — , Zich op genade en enge.
nade overgeven ; Se mettre a la - de q.
EL]., Zich aan iemands willekeur onderwerpen; Se renoettre a la - de q. q.,
Zich aan iemands oordeel onderwer
pen. ' — , Heegene , waarom »sea speelt
of wedo' , zonder her te bepalen , o.
Discretie , vr. ; Gagner uioe -, Eene
discretie winnon.
Discrétionnaire, adj. Onbepaald, dan ie.
'hands willekeur bergelaten.
Discrtoire , m. Jiloosterraad , no.
§ Discrirnen, in. Verband voer eene lating
aan het hoofd, o.
Disculpatioio , f. Oneschuldiging , Vrijm
spraak, yr.
Disculper, V. a. Regevaardigen , Vrijspre..
ken.(se), - V. pr . Zich regevaardi
gen , Zijne onschuld bewijzen.
DiscLlrsion , I'. Uitstapje , 0.
Discussif, ive, adj. van geneesmiddelen,
Verdrijvend , Verdeelend.
Discussion, f. Onderzoek, 0., Nasporing,
-

Uitlegging ) vr. °— bij regtsgel., als:
Faire une — de I'iens, De goederen van

eenen schuldenaar geregeelijk ver/cao.
pen ; Sans division ni — , 41/en voor een,
en een voor a/len. *_, Woordenwis.
seling , vr. , in de geneesk. , Ver.
deeling der stof in een gezwel , vr.
Discuter, V. a. Onderzoeken, Uiepluizen,
, bij regtsgel. , als : Nasporen.
1es biens d'un débiteur , ook : — q. q.,
De goederen van eenen schuldenaar geregtelijk verkoopen.
Disdiapason , na. in de oude toonk. , Dub.

belt interval, no.
Diseau, zie Dizeau.

Disert, te, ach. Welsprekend, Sierlijk.

Disertement , adv. We/sprekend , Sierlijk.
Disette , f. Gebrek , o. , Armoede , Be.
hoefte, vr., Hongersnood, no.
Diseur , no. Spreker,, m., schier enkel in

verband met andere woorden , als : —
de bon m ots, Geestig noensch , Kwinle.
slag, no.; — de nouvelles, Nieuwsver.
teller , m.; - de sornettea , Oisgerijmde
grappenmaker, m . ; fatn. Vu beau ,
Iemand, die zich moeitegeeft, om fraai

te spreken ; L'entente eat au — , zie En.
tente.
Diseuse , f. Spreekster , vr. schier enkel
in verband met andere woorden , als:
- de bonue aveuture , Waarzegster, yr.
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Disgrcf. Ongeiuda, vr. —, Ongeluk, o.
Disgracié , ée, adj. In ongenade vervallen.

*

-

,3

(de la nature) , Door dc natuur

stiefrnoederlijk behandeld , iflismaalet,
Leelijk,
Disgracier, V. a. Iemand zijne gunst ont.
nemen, In ongenade brengen, [Zersto eten.
Disgracieux , use , adj. Onaangenaam.
Diogrégation , f. Termoeijing des gezigts
door te veel llc/it, vr., Versprel.

ding der lichtstralen , vr.
Disgréger, V. a, (De lichtstralen) verspo'ei
den. * _ (Het gezige) door te veel
licht vermocijen.
Disjöiiidre, V. a. irr. Scheiden, T7erdeelen.
Disjonction, f. bij regtse1, Scheiding , Vercleeling, vr.
Disjonctive, adj. t ., als : Conjonction —,
f. Scheidend voegvoord ,
on :
Dislocation l, f. Verstuikin , yr. zie Lu.
-

-

xation.

, in de krijgsd., als : — d'une

arrnée , Verdeeling van een leger in ve,scliillende kantonnen2enten , vr.
(se), v.
Disloquer, V. a. Verstuiken.
pr. Zich ver,vrikken.
Disparague, m. geslacht van planten.
Disparate , f. Ongelijkheid , Tegenstrif.
dig/sold, Ongerijmdheid, vr. *_,adj.
Tegenstrijdig , Ongerijmd.
Disparaltre , V. n. Verdwijnen.
Disparitó , f. Ongelijkheid , vr.
Disparition , f. Verdwijning , vr.
Disparte , Dispate , f. Machine met twee
katrollen , yr.
Dispendieux , use , adj. Kostbaar , Ver.
kwistend.
Pispensaire , in. zie Pharmacopée.

__
Plaats , waar men geneesmiddelen aan
de armen uitdeelt , vr. Plaats,
waar men geneesmiddelen bereidt , vr.
Dispensateur ,, us, Uirdeeler . M.
Dispensation , f. Uis'deeling, vr. ° — , Be.
reiding van geneesmiddelen , vr.
Dispensatrice , f. Uicdeelster, vr.
Dispense , f. Vrijstelling Dispensatie,vr.
Dispenser, V. a. Vr//stellen , Vrijlaten
Bevrijden ;van hier: Dispensee — moi de
faire cola, Versciioon mij daarvan. *_,
Uledeelen , Toedoelen. * (Drooge.
rijen, enz.) afwegen en gereed ma/een
* — ..se), v. pr. De vrijheid nemen
om iets na te laten.
Dispère , rn geslacht van planten.
Dispernaatiqae , adj. dIet slechts twee zaden.
Dispermatjsne, zie Aspermatisme.
Dísperrne , adj. Met ttv'ee zaden.
gsslisc/it van planten.
Disperser , v a. Verspreiden , Perstrooj.
jon. * __, Serooijen , Uitdeelen. *._,
Verdeeleii 3 Op verschillendeplaatsen leg.
,
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pen. °.., Perstrooijen , Ulteendri/ven.

Dispersion, f. Verstrooijing, vr. a.-, Ver-

spreiding , vr.
Dispondée , on. Dubbele spoeden:, on.
Disponible , adj. Beschikbaar.

Dispos, adj. rn Vaardig„ Ving.
Disposer,

V. a Schikken, In zekere orde
plaatsen, Inrigeen. *_, Inrigten, Gereed maken (voor, pour). *_, Voorbereiden , 4ansporen , Geneigd maken
Bewegen (tot, '); van hier: Etre disposé It q. ch. ., Tot iets geneigd zijn„ be.
reid zijn ; Etre bien ou mal disposé pour
q. q. , Goed of Kwalijk dmtrent iemand gezind zijn.(se) , V. pr (a)
Zich gereed maken, voorbereiden. *_,
V. fl. (de) Beschikkeoi; -van hier : Dien
a disposé de lui , God heefe hem tot zich
genomen ; spr. w. L'homnae propose ,
Dieu dispose , De mensch wikt, en God
beschikt.
Dispositif, na. Beslissing, Uitspraak, vr.
Disposition f. Schikking, Regeling , In.
rigting, vr.; fig. Rigeing, Gesteld.
held, vr.
Neiging, vr.
Stemming, Gesteldheid, Gemoedsgesteldheid , vr. *_, Neiging, Geschiktheid,
vr.,4anleg,n., Talent, o. Neiging , Overhelling, Genegenheid, vr.,
Lust, Trek, on.; Etre dans Ja — de partir, Voornemens zijn, om te vertrekken;
Etre en bonne - , Zich wel bevinden;
jtro en mauvaiss - , Zich slecht bevinden.
Beschikking, Magt , vr.
*_ , van het ligchaam, Aanleg, m.,
positie, vr. °-, Bevel, o., Bepaling , Inrigting , vr.- ,' Schikking,
Dispositie , vr.
.

*_

q

Dis.

Dispropqrtion f. Onevenredigheid, On.

gelijkheid, vr.
Disproportionné , ée, adj. Onevenredig,
Ongelijk.

Disputable , adj. Betwistbaar.
Disputailler , V. ii. fain. Over beuzelingen
twisten.
Dispute, f. Twist, on. , Geschil, o.

Disputer , V. fl. Twisten, Disputeren. —,
als:de q. eh., Elkander iets betwisten , Met elkander in iets wedijveren,
Zoo lveinig van el/tender in iets ver.
schillen, dat men het onderscheid niet
kan opgeven ; Ces desx femmes disputent
de beauté , Deze e ive e vrouwen wed:j.
veren zamen in schoonheid , Bet is mooi.

jelijk te zeggen, asiel/ee van beide de
sc h oonste

is.

V. a. Betwisten;

fi g . — Ie terrain, Zich dapper 'weren,
liet veld trachten te behouden; Le —à

q. q. en a l e ur, Met iemand in dap.

perlseid ivetlijveren; Le — a, IVedijye.
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ren met,Evenaren. *_(se),v.pr., als:
Se - q. ch.„ Elkander iets betwisten.
Disputeur, m. Twister, Tegenspreker, m.
* -, adj. m., als : Espric -, Geest vats
tegenspraak ,
Disque, m. bij de ouden, Werpschijf, vr.
van dezon,enz., Schijf, vr.
vanglazen, Vlakte, vr., Veld, o.

zie Champ. in dekruidk., Schijf, vr.
Disqnisition,f. Oederzoek,o., Nasporing,vr.
Disruption , f. Breuk , Verbreking , vr.
Dissecceur, zie Disséqueur.
Dissection, f. Openie , Ontleding, yr.
Dissemblable, adj Ongelijk.
Dissemblance, f. Ongelijkheid , vr.
Dissémination f. Zaaijing (door het tilt-

vallen der zaden), vr.
V. a. IZerbreiden. s—., T/str.
spreiden.
Dissension,f. Oneenig held, I7erdeeldheid vr.
flissentiment , m. Verschil van gevoelen
Strijdig gevoelen , o.
Disséquer , v. a. Open snijden. *, Ontleden, a.
Disséqueur , m. Ontleder,, on.
Dîsséqueurs, eu Scarabés disséqueurs, m.pl.
zie Dermeste.
Dissertaceur, fi,. Schrijver eener verhan.
de/Ing, on. inzond. Iemand, die
iedere /cleinig/zeid zeer wifdloopig behandelt.
Dissertation , f. Verhandeling , Disserta.
tie, vr.
Disserter, V. fl. Verhandelen , Spreken
(over, our).
Disoerteuse , f., als : Faire la , I7erhan.
ds/en , Over iets wijdloopig hande/ets.
Dissklence,f. n.w., Scheiding Sc/ituring,vr.
Dissident, m. in sommige landen, El/c , die
van de aangenomene leer afwijkt, Dissident, rn.
Dissitnilaire , adj. Ongelijkaardig.
Dissimiicude , 1. Verscheidenheid , vr.
Disséminer,

,

)

Pissimilateur ., m. Veiner , en.
Dissimulateuse , f. I7ein.c ter, vr.
Dissienuii , 'e , adj. Geveinsd.,

uh.

Veinsaard, en.
Dissirnuée , F. Geveinsde, vr.
Dissimu1r, V. C. Oni'veinzen , Bewimpe.
len , Verbergen. * , v. n. Peinzen,

Zijne wart gevoelens verbergen.
Dsoipateur, en. Doorbrenger,, en.
Dissipation , f. I7ervlieging , I7erdwijning,

vr., I7erkwisting , vr., Per
streoijing, vr.
Dissipé , ée , adj. T'erstrotild, In verst reel.
jing levend; Metier nue vie diesipée, In
aanhoudende verstrooijing leven.
Dissiper, V. a. Verscrooijen, Verdrijven,
Doen verdwijnen. *Doorbrengen

Perkwlsten. *_, Versiroolfen , Af/ei..
den , Verseroolfing verschaffen. * _ ( Se)
V. pr. Zich verstrooijen , Verdwijnen,
Uiteen gaan. _, Zich verstrooijen
of ontspannen.
Dissivalves , adj. uh. p1. , als : Mollusques
- , on : .-, en. p1. Weekdleren met vele
onvereenigde sc/se/pen, o. meerv.
Dissolèee , f. een boompje.
Dissolu,ue, adj. fig. Losbandig. Onbc.
sc/iaaend , Ontuc/etig.
Dioluble, adj. Op/osbaar , Ontbindbaar,
Smeltbaar.
Dissolument, ads. Losbandig, Onttic/etlg.
Dissolutif, ive, adj. Oplossend , Ontbindend.
Dissolution, f. Oplossing, Ontbinding,
vr. ; fig. Verbreking , Verwoesting , yr.
Losbandigheid, Zedeloosheid, vr.
0 _ , in de scheik. , Oplossing , vr.
in de geneesk. , Ontbinding , vr.
Djssolvant , te , adj. Oplossetsd , Onthin..

dend. *, rn. Oplessend middel, a.
Dissonnance, f. Wanklank, m.; Sauver

une -, Etnen wan/dank verbergen.
Dissonnant , te , adj. Wanluidend.
Dissoudre , V. a. irr. Oplossen , Ontbinden.

* - , Oplossen , Scheiden. * _ (se), v.
pr. Ontbonden worden, Opgelost wor
den ; fig. Ontbonden worden , Ophouden
te bestaan.
Dissuader , V. a. , aIs: - q. q. de q. ch.
Iemand iets afraden.
Dissuasion , f. w. gebr. , Afrading , vr.
Dissyllabe, adj. Tweelettergrepig; Slot .>
on: Tweeleteergrepig woord, a.
Distasce, f. Afstand, en., Verwijdering,
Tuesclsenruiente , vr. fig. Afstand, en.,
Onderscheid o.
-

Distant, te, adj. Verwijderd.
Distendre, V. a. Te sterk spannen.
Distension, f. (To groote) spanning , yr.
Disthène , fl1. Blaanwe sc/tori, en.
Distjchiasis, m. tent oogniekte, ontstaan.
do dor esne overtollige rij osgisaren.
Distichopore , n. geslacht van Polypier.
Distillateur,, uh. Stoker , Distillateur , no.
Distillation,f. Overhalen,o. ,Distillatie,yr.
Distillatoire,adj Tot do distillatie dient//de.
Distiller, v. a. Over/salon , Distil/eren
fi g. Uitstorten, Uitbraken. °'-, V. n.
.Druipen, Afdruipen.
Distillerie , f. Stokerij , vr.
Distinct, te, adj. Ondersc/zeiden,Duidelijk.
Distincte men t, adv. Dii idelijk.
Distinctif, ive , adj. Ondersc/zeidend.
Distinction , f. Onderscheiding , vr. , Ondersciceid , a.Onderscheiding
Onderscheid, VerAfdeeling, vr.
- , Onderscheiding , Voorschil , o.
keur, vr., Voorregt, a., Voorrang,
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vr. * --, Verdeeling , Rangschikking,
Schikking , vr. * --, bij lettert.. Dis.
Crueren, o.; ook: Gedistrueerde, o.
Distributivement , adv. Deelend , Op eens
deelende wijze.
ring, vr.
Distingué, ée, adj. 4anzienlijk, Voornaam. Distributrice, f. Uitdeelster, vr.
District , m. Regtsgebied, Gebied , Dis.
Distinguer, V. a. Onderscheiden. *-- .4f.
trict , o. , jurisdictie , vr. ; fig. Cela
zonderen. * —, Verheffen. * —, Na
n'est pas de mon. —, Dat is niet van
verklaren. * — (se) , V. pr. Zich-der
mijn departement, Dat behoort niet
laten onderscheiden , Onderscheiden
toef mijn vak.
kunnen worden. *—, Zich onderscheiDistrix , m. Buitengewone, dunheid der
den , Ui tmunten.
haren (poils) , vr.
§ Distinguo, m. in de redeneerk. , Ik onDistyle , adj, in de kruidk., Met twee stijlen.
derscheid.
Dit, te, adj. Gezegd, Bijgenaamd. *_,
Distique , m. Tweeregelig vers , o. * --,
bij regtsgel. , als: Ledit, Ladite, De of
adj. in de kruidk., van bladen, enz., Naar
Het genoemde , gezegde; Ladite maison,
tegenovergestelde zijden.
Gezegde huis ook: Susdit, Ci-dessus
Distorsion, f. Verdraaijing, Verwrindit , Ci-devant dit , Boven genoemd ; Ciging, vr.
après dit, Beneden genoemd. * , m.
Distraction, f. Verdeeling, e4fscheiding,
veroud., Gezegde,o., Spreuk, vr., SpreekSplitsing, vr. * — , Verstrooidheid ,
woord, o. ; van hier nog : Li a son — et
Verstrooi j i ng van gedachten , vr. ; Avoir
son dédit, zie Dédit.
des distractions , Etre sujet à des distrac.
tions, Afgetrokken zijn , Verstrooid Ditassa, f. geslacht van planten.
van gedachten zijn. *—, bij regtsgel., Dithar, m. zekere boom.
als: — de j uridiction, Het ontnemen van Dithéisme, m. Tweegodendom, o.
een geding aan eenen regter, om het Dithyrambe , m. bij de ouden , Lied ter
eere van Bacchus, Drinklied, o. * —,
door een' anderen te laten behandelen;
hedend., Stout leerdicht, o., Dithy.
— de dépens, 4fzondering van kosten, vr.
rambe, vr.
Distraire, v. a. irr. Wegnemen , Afnemen,
Afscheiden , Afzonderen , Aftrekken; Dithyrambique, adj. Dithyrambisch.
I1 faut — tant sur cette somme, Er moet Dito , adv. Dito.
zoo veel van die som worden afgetrok- Ditoca , f. geslacht van planten.
ken; fig. Aftrekken, Afleiden, Verstrooi - Disome , m. geslacht van insecten.
jen , Storen. * — , Afbrengen , Doen Diton, m. in de toonk., Dubbele interval, m.
afzien. * —, bij regtsgel. , als : — q. q. Ditoxie , f. geslacht van planten.
de son juge naturel, Iemand aan eenen Ditrachycére, m. geslacht van ingewandswormen.
anderen regter verwijzen ; Opposition
à fin de —, Verzoek, om van in beslag Ditridactyles, m. pl. Vogelen met twee teenon of nagels van voren en geene van
genomene goederen eenig onroerend goed
achteren, m. meerv.
af te zo{aderen. *-- (se), v. pr. Zich
Ditriglyphe , m. Ruimte tusschen twee Tri afscheiden; fig. Zich vermaken.
glyphes , vr.
Distrait, te, adj. Afgetrokken, Verstrooid.
Distribuer, V. a. Uitdeelen, Verdeelen. Ditrochée, m. Dubbele trochaeus, m.
* %-, Verdeelen, Verspreiden ; van hier: Diuea , m. een vogel.
Diurése, f_ Buitengewone waterlozing , vr.
Afcleelen , Behoorlijk verdeelen , In or.
Diurétique, adj. Pisdrijvend. * — , in. Pisde schikken, Regelen , Schikke;s. *—
bij regtsgel. , als : — un procès , Een
drijvend middel, o.
regtsgeding aan eenen regter overge- Diuris, m, geslacht van planten.
ven, om daarop te dienen van berige. Diurnaire, m. bij de Grieksche keiz., Aan•
* -- bij letterz. , als : — de is lettre , (ou :
teekenaar van 's keizers dagelijksche
* — , V. n.) Di strueren; — les balies,
verrigtingen, m.
De ballen tegen elkander wrijven.
Diurnal, m. in de I1. K. kerk., Dagelijksch
Distributeur, m. Uitdeeler, m.
gebedenboek , o.
Distributif, ive , adj. , als : J ustice distri.
Diurne, adj. in de sterrek., Dagelijksch i
butive, Toedeelend rte t, Rege, dat ie
van hier : Cercle —, Dagcirkel , Dag.
zijne geeft, o. *+—, in de spraak(.,-derht
kring , m. * -- , in de nat. bist., van
Verdeelend, Deelend ; Particule distribubloemen , Slechts éénen dag durend, of:
tive, Deelend woordje, vr.
Bij dag bloetjend. * --, van roofvo.
Distribution , f. tdildeeling, Verdeeling ,
gels , gij dag verschijnend ; Oiseau de
tm.; van hier: Uit homme d'nne grande
— , Een man van groot aanzien ; Une
personne de —, Een persoon van aanzien. * —, Onderscheiding , Verkla-

)

-

1
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proie -, Een dag-roofvogel,

"t. -,

Dagvlinder, m.
Diva2ation, f. 4fwijking van de hoofd.
zaak , vr.
Divaguer, V. IL Pan de hoofdzaak afvijken.
Divan , in. Gelieinae raad (van th,; groo.
ten heer) Divan, no.
Divani , in. bij de Turk. en Arabier. , Schrift
der aanzienlijken , o.
Divaricatjon J. bij wondh , I7erwi/dino,
JHvariqué , e , adj. Met wijd uitgespreide
takken,
Divariquer, V. a. bij wondh., IZerwijden.
Divelente , adj. f. , als : Affitaité -, Zeer
werkzame verwantschap , vr.
Di v ergence, f. Uiteenlooping (van twee
lijnen) , vr. ' -, Verspreiding (van
licIztstralen) , vr.
Divergent, te , adj. Ulteenloopend. * _,
Pan elkanderen afwijkend.
Diverger, V. n. Uiteen loopero, 1/an eikander afwijken.
Divers, se, adj. Verschillend, Menigerlel.
Diversument , adv. Verschillend.
Diversifiabe, adj. Veranderlijk.
Diversifier, V. a. Op menigerlei wijze veranderen.- (se), v. pr . Zie/s op onenigerlei wijze laten veranderen.
PversiOn , f. Afleiding , 4fwendiag , vr.
*_, in de krijgscl., Afwending, Diversit , vr. s-, in de geneesk., 4fieiding vr.
Diversité , f. Verscheidenheid , yr., Ver.
schil, o.
Divertir, V. a. 4nders leiden ofrigten
Afwenden, Tot een ander doel aan.
wenden; van hier: - des deniers, Penninr'en of Gelden ontvreensden, zoek
maken of verdonkerenoanen. *_, Ver.
noaken , 4fleidsn , 1-'erlustigen. * - (se),
V. pr. Zich vermaken of verluseigen
van hier: Se - aux dépens de q. q..) Zich
ten koste van iensand vermaken , Ie.
onraad voor den gek houders.
Divertissant , te , adj. Vermakelijk , dangenaam, Koddig.
Divertissernent , m. Oiscvreensding (van gel.
den , enz. , vr. -, Vertaakelijk/seid,
vr. , Vermaak , o., Uitspanning , vr.
Dividende , m. in de rekenk ,9 Deeleal , o.
* -e in den hand. , Aandeel , 0.
Divin, no, adj. Goddelijk; van hier: Service - , Godsdienst, vr. ; fig. Goddelijk,
Uitus nntend.
Divinateur, trice, adj. Voorzeggend.
Divinrion f. Waarzeggers, o., WigcheM.

iadj, vr.
Diviratoire ,

au.

Tot de wigclselarij be.
kostende ; Art - , Kunst des wigche.
laars , vr. ; Baguette - , Wigchelraede,
vr. , Wigchelstok , ore.

Divinement, adv. Door do goddelijke magt;
fig. Goddelijk, Heerlijk, Uitnountend.
Diviniser , V. a. Voor guddelijk aanzien;
fig. Vergodess, Hetnelhoog verheffen.
Divinité,f. Goddelijkheid, vr. '°-, GodIseid , vr. , God, no.
in de fabel.,
Godheid, vr., God, on.
Divisément , adv. 4fzanderlijk.
Diviser, v. a. Verdeelen , Deeleos,
de rekenk. , Deden , Divideren.

Verdeelen , Oneenig maken. *_ (se),
V. pr. Zich verdeelen, Zich laten ver-

dee/en , Verdeeld worden.O n ce.
nig worden.
Diviseur, i,i. in de rekenk., Dee/er, on.
Divisibilité , f. Deelbaarheid , yr.
Divisible, adj. Deelbaar.
Divioif, a d j. m. , als: Bandage—, on :
Ui. Verband em het hoofd regt te hou.
den , o.
Division , f. Verdeeling , vr. zie ook Discu s si o n ; fig. Oneen igheid, Verdeeldheid,
vr., in de rekenk.,Deeling, Divisie,
- , in de krijgok., Afdeeling , Diyr.
visie , vr.- , bij drukk. , zie Tiret.
Divorce , m. Echtscheiding , vr. ; fig. Etre
en - avec ses arnis , Oneenig met zijne
vrienden zijn ; Faire — avec le monde

De wereld vaarwel zeggen.
Divorcé, ée , adj Gescheiden. * , M.
Gescheidene, no.
Divorcée , f. Gescheidene , yr.
Divorcer , v. ii. Scheiden , Van Zijne vrouw

sc/se iden.
Divugatesr, in. w. gebr., Verbreider , on.
Divulgation , f. Verbreiding , vr.
Divulgatrice , f. w. gebr. , Verbreidster , vr.
Divulguer , V. a. Verbreideu , Openbaar
vs aken.
Divulsion J. bij wondh. , 4fecheiding door
eens sterke spanning , yr.
Dix , adj. Tien ; us éaienc — , Zij wareos

met hun tienen., Tiende; Charles
-, Karel de tiende., na. Tien,

yr.Tiende (dag), no.

Dix-huit, adj. Achttien. *, 4chttiende.
C _, m. Achttien , vr. -, 4chttien.

de (dag), no.
Dix-huitain , no. soort van laken.
Dix-huicièsne , adj. Achttiende. * - , na.
- , f. in de
Achttiende (deel), o.
toonk. , Interval van iS diatonische
toonen , na.

Dixiéme , adj. Tiende. *_, m. Tiende
—, f. in de toonk. , Inter.
(deel) , 0.

val van so diat,nische toonen , no.
Dixième rn erit. ads'. Ten tiende, Jude tiende plaats.

Dixme , 1. Tiende , vr.
Dixmer, V. a. De tienden van . . . before.
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DIXM
Dfmerie , f. Uitgestrektheid eencr tiende,

Tiende , ir,
Dixmeur, iii. Tiendheffer, in.
.. NcenDix.neuf, adj. lVegeiuien.
m. Negentiende (dag), in.
tiende.
Dix-neuvième, adj. Negentiende. -, m.
f. in dc
Negentiende (deel) 0.
took. , Interval van iq diatonische
tootien , M.
D ix -sept , adj. Zeventien., Zeven.
tiende. *, in. Zeventiende (dag),
Zn. *_, f. in de toonk. , Interval pan
57 diatonische tienen , in.
Pizain , iii. Gedicht van tien verzon 0.
* , Rozenkrans van tien icralen , in.
Dizaine , f. Tiental, o., Tien; Une de
personnes , Tien personen.
Dizeau,m. Tien bosse10 hooi, ee/zeven, enz).
Dieenier, in, floofol van tien personen, o.
P -la -re , iii. Zie D.
Dober , m. zekere boom.
JJobule , f. zekere visch.
'C-,

,

,

Doc, zie Douc.
Docètes, m. p1. dweepers , welke beweer.

dees , dat alles , wat van Jozns verhaald
wordt , slechts in schijn waar is.
Dochangi-bacha , zie Dogan-bachi.
Docile, adj. Leerzaam. Bssigzaam,
Gewillig, Gehoorzaam , Gedwee , Volgzaam.
Docjlement, adv. Leerzaam. *, Gewillig.
Docilité, f. Leerzaamheid, vr. -, Buig-

zaamheid, Ge'illigheid, Gehoorzaam heid, Gedweeheid, Volgzaam/seid, vr.
Dociinasie , Docimastique , 1. in de sciaeik.,

Proefknnsc, yr.
Doclie, I' geslacht van schaaldieren.
Docme , in. bij de oude Grieken , zekere

lengtemaat.
Docte , adj. Geleerd. *na. Geleerde , in.
Doctenient, adv. Geleerdelijk.
Docteur , M. Doctor (in eenige faculteit),
in, ; - en droit , Doctor in de regeen
Passer -, Ecre reçu -, Doctor worden,
Tot doctor promoveren. * _, bij de joden , als : - de la bi , Schriftgelesrde,
2)2. fam. Zeer geleerd of bedreven man,

Geleerde , in. ; C'est on grand - aux
échecs, Hij is zeer bedreven in het
schaakspel. * 9 laij de Christen.., als:
Docreurs de l'église , Kerkvaders , wier
gevoelens algemeen zijn aangenomen.
* - , ja de Griek. kerk , Sciorift verklaar.
-

der , in.
Doctoral , le , adj. Doctoraal; fig. Doe.
toraal , / erwaand.
Doctorar , m. Doctoraat , o.
Doctorerie , f. Doctor worden , o.
Doctoresse , t bij wijze van veracht. , Ge-

leerde yrouw, vr.

Doctrinaire , m. Priester der Doctrine chré
tienne , in.
Doctrinal l, le , adj. Geleerd.
Doctrine, f. Geleerdheid, vr. -, Leer

vr. °-, Leerstelsel, 0., Leer ,vr.
als : - chrérienne , Gezelschap der christelijice leer, o.

Document, in. Bewijsstuk, Stuk, Docu-

ment. a.
I)odart, in. geslacht van planten.
Dodécacorde, in. zeker muzijiestelsel, lat
niet aangenomen is.
§ Dodécadactylon,m. Twaalfvingerdarm,m.
Dodcadie , in. een boom.
Dodécaèdre, m. Ligchaam van 12 gelijke
vij/hoeken 0.
Dodécafide , adj. En twaalf verdeeld.
L)odécagone , m. Twaalfhoek , in.
Dodicagyne, adj. Met twaalf stampertjes.
Dodicagy ie , f. geslacht van planten met
aa stant pertjes.
Dodécandrie, f. klasse pars planten, welker bloemen as scampers/es hebben.
Dodcaparti, ie, adj lust Ia insnijdingen.
Dodécapéralé , de, adj. Met twaalf bloemblaadjes.
Dodécas , iii. zeker boompje.
Dodécathéon, us. bij Plinius , zie Primevè..
re.bij Linn., zie Giroselle.
Dodécatinsorie , f. Twaalfde deel van ee055fl cirkel , o.
Dodlcliédron , in. Twaalf/zoek , M.
Dodécuple, adj. Twaaifvoudig.
Dodeliner , V. a. veroud. , Schommelen,
Wiegen.
Dodinage , m. Tweede buil (in tenen me,
ten), in.
Dodine , F. zekere saus b (,*J eendvogels.
Dodluer , V. fl. van een uurwerk , Zich
bewegen, Beweging hebben. 4 .. (se),
V pr. tarn. Zich ee goed doen , Zich koe:teren.
Dodo , m. hij kinderen , als : Faire -, Sla.
pen ; Aller It -, Gaan slapen.
Dodoné, in. geslacht van planten.
Dodonée , f. geslacht van plan ten.
Dodu, ue, adj. fam. Poezel, Mollig; Une
femme dodue , Lene vette suokkel.
DoVa, us. zeker boovnpjs, Léérboom, we
Doff, in. Turkschs riukeltrom , vr.
Doflu , in. zekere visch.
Dogan-bachi , in. Groot.yalkenier (bij den
Turkschen keizer) , no.
Dogaresse , zie Dogesse.
Dogat , in. Waardigheid van doge , vr.
*____, Tijd zijner regering, in .
Dog-boot, in. zie Dogger-boot.
Doge, na. Doge , in.
Dogger-boot, in. Doggerboot, yr.
Dogesse , f. Dogaresse , vr.
,
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Doglinge , ii,. s&ort van 'walvisychen.
Dogmatique , (1j. Onderwijzend , Leerend,
Dogmatisch; Ton -, Dogmatische Coon,
n. ; Philosoplie - , Dogn2atisch 'wife.
,
geer, m.
tij. Degoatische stijl , m.
Dogmatque rn ent , adv. Leerstellig , Dogonatiscli ; fig. Parlor - , Op eenen beslisseoderi Soon spreken.
Dogmatiques , in. p1. sekte van oride ge.
neesheere n.
Domatscr, V. fl. Rena vatsche leer on.
derwijzen. * _ , Op eenen neesterach.
tigen soon spreA'en.
Dogmatseur, m Beeweter , rn.
Dogmatiste iii. Invoerder van nieuwe leei.
stellingen ,
Dogma, in. Laerstnk , o., Leerstelling,
vr. , in de geneesk. , Ste/ling. vr.
Dogre , zie D og-boor.
Dogue , m. Dog , on.
Dognes , on. p1. oog' : Dogues d'amures,
schecpsw, iialsklatzpen, on. oneerv.
Dogiin , ni., Doguine , f. , ook : Dogue d'Al w
ieniagne nu de Uologne, zie Mopse.
Doigt, on. l7inger, on. Avoir nu mal de
- , Avoir mal an - , Eenen zecren yinger hebben ; Le pacit - , Le - auriculaire,
De kleine vinger, De pink, on.; Le du milieu , De nzidelsre vinger,, m,.; Le
.. annulaire , De ringviïsgar, m-; Cornper
sur en par ses doigs , Op de vingers rel.
len; fig. fain. \iontrer q. q. an -, Iemend met vin'ers nawijzen ; Toucher
q Ch. da bout du -9 flier eenen naCten
vinger beloopsn ; Dosner our les doigts
a q. q. , fenand over de vingers tikken
«p de singers oF up des; duim kloppen;
Avoir cur les dofgts , Zijnsi Len krif.
gen ; S e naor&lre les doig:s de q. cii., Bs
reals over iets hebben ; 11 a mis IC - dussas, Hij heeft het juist geraden; Ces
deux persourius cost comrne les deux doigts
de la main, Ce sont ies deux (ioigts de

la main, Deze twee personen leven in
tent velonaakte eensgenindheid; Ne fai
re oeuvre de ses dix doigts, Ledig loo-

pen; Savoir use chose our le bout du-,
iets op zi•n dusionpfe weten, op zijnen
duim kennen ; Etre oervi au - et a l'oeil ,
Op zijns wenken gediend is'orden ; Faire toucher q. Cii. an

-, iets met den

vinger aanwijzen ; Le - de Dieu , De
-singer Gods. * _ , Finger breed, no.;
-van hier: fig. Un - de yin , Een mond
vol 'wijn ; Ecre a dens doigrs de sa ruine,
Op den rand van zijn' ondergang zijn.
* - , Vins'er dik , eis : Wlettre us - de
rouge , Een' vinger dik blankessel op.

leggen. ' - , Teen , Toon , (isan dieren,)
Vinger , no. ° - , in de sterrek. , Twaalf.
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de gedeelte van de middellijn der zon,
enz. , 0. in een borlogie, zeker
deel aan het .clagwe'rk.
Doigter , v. a. in do toonk. , De vingers
zetten , bewegen. -, in. Zetten der

vingers, 0.
Doigtier, no. Pingerling, Duimeling, no.
* - , Koperen ring aan den voorsten
vinger der regterloand bij de passemesst.
werkers , no. in de kruidk. , Viagerhoedekruid, 0.
Doite, f. Dikte (van sfrengen), vr.
Doitéc , f. bij wev. , Proe/garen , o.
Dol , m. bij regtsgel. , Bedrog , 0. '0
Tssr k cc lse trom, vr.
Doahelle , f. geslacht van weekditren.
Dolabriforme , adj. in de kruidk. , Beitel.

vormig.
Doléaiace, f. fan. Vage, vr.
Doleas , rn gereedschap der leiwerkers.
Dolemment, ads. fan. Kiagend, Bedroefd.
Dolent, te, adj. Klagend, Bedroefd, Toen-

rig Neirslagtig.
_ Glad
maken, Besnoeijen , Belsouwen.
Dolère , m. geslacht van insecten.
Dolerine , f. zekere rots.
Dolic , tao. gtslacl'se van planten , Snijboon , vr.
Dolichodronie , no. zekere hardlooper der
ouden.
Dolchops , m. geslacht van insecten.
Dolichopodes , us. p1. zekere insecten.
Doliclaure , no. geslacht van insecten.
Doliclaison, te. tune plan:.
DoIicolihe , no. cent versteening.
J.)olie, zie Dlic.
Dolman , in. zeker Tssrksch beven/deed,
Dolman, no.
Doliocarpe , m. geslacht van planten.
DoUque , In. zekere afstand bij de ouden.
* - , geslaclst van insecten.
Dollar, no. in N. Awerka , Dollar , no.
Dolrnin , on. bij de Gailiörs , Grafrert , vr.
Doloire , f. hij kuip. , Treknoes , Schaafme; , 0. , Baars , on.
, bij metssl.
Kalkschop , vr.- , zeker verband.
Doloonède, m. geslacht van Arachnidespul
Doler,, v. a. (Glad) sclsaveoo.

noon sires.

Dolomie , f. Oorspronkelijk marmer, o.
Dom, on. zekere titel in Portugal, Dom, m
Domaiiae, on. Land, Grondgebied, 0.
, Goed,
Kroongoed , Domein , o.
La;sdgoed, o.; fig. Giebied, o.; Le de l'éloquence, [Jet gebied der ivelsprekendheid.
Domanial , Ie , adj. Tat de kroongoederen
belioorende, Donoinaal.
Domanialiser, v. a. Ann de kroon her/sten,
In een domein veranderen.

DOMA
Dmana1itó , f. Hetgeno tot do domoinen
behoort.
Dornnger, zit Domenger.
Dombey , n. naauo van 3 gedachten van
I) la, n ten.
Dornbeye , zie Columbéc.
DOme , m. Koepel, rn , Koepeldak, o.
in de scheik. , Deksel van eel2Ou krom.
hals , o.
Domenger , ei,. verond. , Edeluan , m.
Domerie , f. oude naam van zekere abdijen.
Doniesticité , f. Staat van btdicnde , in.
*_, van dieren , Tamme staat, on.
Domestque , ailj. Huiselijk , feet huis aan.
gaande ; V ie - , Huiselijk leven, o.
finishoudelijk ; Afifaire - , huiselijke
zaak ,vr.van dieren , Tuin ; Animal
, Binnenlandsch.
Huisdier , 0.
* - , ni. et f. Bediende , on. em yr.
Knecl;t , m., 1ieid , «r.
Domeociquemencadv. ongebr, ils bediende.
Domeotiquer, V. a. ongehr. , Temmen , Ta rn
maken. *, V. D. Mak zijn.
Dome y r y ,m.verscheiden heid van memento.
Domic1e , rn . bij regtogel. , Dooiziciliuno ,
0. Woosipluats , vr.
Domiciliaire , zj. took, in S Visite - , Heils.
zoekinff, vr.
DomiciciEé , ée, adj. Die eene vaste woen
plaats heeft , Gedomiclliëerd.
Domilier (se), v pr. bijna enkel In dc
zamengest. tijden , Zich met der woon
neérze eten.
IJornification, I. bij sterrewigeli , ['erdec.
hug des hemels in detvaalfhulzen,vr.
Pomifier ,. V. a. bij sterrewigch. , ( Den lie
mei) in de twaalf huizen verdeelen.
Dominance. f. n. w., Belzeersching , ar.
Dominant , te, adj. hleerschend.
Domînorure,f in de oonk, Groote kwlnt,vr.
Dominateur ,, ret. Beheerselier , on.
tries , adj. Decree/iced.
D omination . f. Lieerschappij, Oppermagt,
vr.ileerschappif , vr. , Invloed,
- ,
002V
pl. Domnatious, zekere enge.
lee, Heerschappijen, vr. ,zserv.
i)omiriatrice , t, JIcheerscheres , vr.
Pomine in. in: Pierre do - , zekere stete.
Dominee , V. 0. Heerschen , Gebieden (ook
osiet our, over) ,. tig Ideerschen , Bij.
zonder uitkomen, Het voornaamste zijn,
Heerschende zijn ; ook : (our) Beheer.
scben , Bescrij4en , Overzien. * - , V.
a. Beheerschen ; fig. Beheerst/oom , Bestrijken.
Dominicali, til. Dorninicaner (monnik)
, Soort van voucherolle.
on.
Domiuicaiue , f. Dorzinicauer men , vr.
J)ominicsl , IC
adj. in: Oraison domini.
side, Gebed dii's ileeren , o. ; Lettee do
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minicale , (in den almanak) , Zendagsiet.

ter,

vr.

Domirsicale , f. Zondagspreek , Zondags.
beurt, vr.

Domino, m. zeker v'intergewaad der gees.
tell//ten, Domino , m. ° - , zeker bal
gewaad,

Domino, no.

Dominospel,

o.

Dominoterie, f. voorheen , Geonarnterd pa.
pier , 0. - thans , Gedrukt papier,

0. , Geoneene

prenten

, enz. ,

vr.

ntrv.

Domnotier , m. Koopman in gekleurd pa.

pier en

prenten,

on.

Dommage , m. Schade , vr. , TJadeel, o.;
van hier : C'est - , Het is jammer.
* - , bij regtsgel. , als : Dommages et
intérbto , pl. Schaden , vr. meerv.
Dommageable , adj. Schadelijk , JVadeelig.
Domptable , zie Domtable.
Dompter, zie IJorster.
l)oinpteur , zie Domteur.
Dom-Quichotte , tfl. Den-Quichot, on.
Dom-quichottiome,m- Don -Quichstteric,vr.
Do,ntabe , adj. 7e on baar.
Dornter, V. a. Tesmen Beteugelen , Be.
dwingen. - , Temmen , Tarn maken.
Domteur,on. Temmer, on.; — desaiiimarne,

Dicrentemmer , on,
Domte-venin , on. zekere lopelpiant , zie
Asclépiio.
Don, ni. titel in Spanje , Don, on. s—.,

Gift ,

Gaaf,

Gave,

vr., Geschenk,

o.;

spr. W. II n'y a point de plus bel acquêt
que Ie , Men kam het niet goedkooper

dan als een geschenk bekomen. * -,
Gaaf, Gave , Geschiktheid, vr.; fain .
Elle a le - des lances , Zij kan schrei.
jen , wunneer zij wil ; bi miseate. , als:
Avoir le - de déplaire , .lhlishageos , We ten te mis/lagen.
Donace, f. geslacht van schelpen.
Donacie f. gedacht van insecten,
l)onacier, in. dier van het geslacht Donacie.
Donataire, m. et F. Begifsigde , no. en vr.

Donateur, in. Begifeiger , Schenker , m.
Donatie , I. tent plant.
Donatii, rn bj de oude Rom, , Gift aan

het

leger,, vr.

Donation , f. Begiftiging , Schenking, vr.
*_, Gift, vr.
Donatisine , m. Leer der Donatisten , vr.
Donatiste , on. Donatist , on.
Donatrice , f. Begifcigeter , vr.
Donax , on. geslacht van planten.
Donc, Conj. Dus, Derhalve , Bij gevolg.
* -, Dan, A/sdszn.
Dondaine , F. zekere steenwerper.
Dondon , f. fate. J)ikke mokkel, vr,
Dongon , in. een krnanvobel:,
Dongris, na. katoen uit mdie.
Dotie , f. geslacht van planten.
6*

404

BONT

DONS

Donjon, m. Slottorentje , o. * -, Paviljoentje op een huis , o.
Donnant, te, adj. Geefsch , Mild; fam. En

donnant donnant, lilen geeft niets, zon

-der

iets terug te krijgen.

Donne, f. in het kaartspel , Gift , vr. , Ge-

ven , o.

-

Donné , ée , adj. spr. w. A cheval - , on
ne regarde point á la bouche, Een gege.
ven paard ziet men niet in den bek.
Donnée , f. in de w isk. , Gegeven , o.
Tonner, V. a. Geven , Schenken. * -,

Weggeven, Geven , Pereeren. *

-

, Ge-

ven , ti chenken , Verleenen., Toestaan,

Toekennen. * -, Geven , Verschaffen,
Veroorzaken, Doen, Verwekken, Te weeg
brengen, Inboezemen; fan. Vous avez
donné des verges pour voos fottetter, Gij
hebt Bene luis in uwen eigen' pels ge
Geven, Toevertrouwen, Me.-pot.*,
dedeelen. * - , Geven , Toebrengen ,
Wijden. * -, Geven. Blootstellen , Opoferen. *--, Geven, Opleveren, Voort
Geven , Voorschrijven,-breng.*,
Opleggen. * -. Bepalen, Vaststellen,
-- jour, Dag stellen; - assignation, Eene plaats opgeven , waar wen verschijven moet. *-, Geven , Voorstellen
Opgeven ; Je le donne au plas habile h mieuux faire, Ik tart den bekivaamsten,
dat hij het beter doe. * -, als : -

pour . . . , Poor ... willen doen door.
gaan , Geven in plaats van ... * -,
Opofferen , Te koste leggen ; 11 donne
tout It son plaisir , Bij offert alles aan
zijn vermaak op; Ne - meis a . . . , Niets
geven om . . . , Zich niet storen aan.
*-, als: - un dénienti, Logenstraffen;
-- l'exclusiou , Uitsluiten ; - one nou•
velle, Eene tijding mededeelen; -- c:oyanee, Geloofslaan, hechten; - les mains
à q. ch. , In iets toestemmen; fam. - le
bonjour, 1e bonsoir, Goeden dag , avond
zeggen of wen -schen ; (in het biljartspel,
ene.) Le - beau, La - belle , Goed spel
geven; fig. fain. (en dan ook : La- bel
Eene goede gelegenheid geven; La-le,)
- belle, Iemand iets op de mouw spel.
den. * -, als : - carr.ère à un cheval,
Een paard doen loopen. * -, als : cie fair á une charnb e, Eene kamer luchten ; f g. -- un coup de collier, Eene
nieuwe poging doen. * --, als : - de
l'exellence á q. q. , iemand den titel
van excellentie geven ; - du -respect a
q. q. , (bij het schrijven van) Eenen brief
eindigen met: Je suis avec respect. *-,
in de krij gsk., als - sine bitaille, un
combat, Slag leveren; - assant, Storm
loop en ; - la chasse auz ennernis , Den
,

:

vijand vervolgen; - (la) chasse It un
vaisseau, Jagt op een schip maken. *--,
in de rijsen. , als : -- lecon à un cheval,
Een paard dresseren ; - la main, la bride , Den teugel geven , vieren ; - le
-vert à un cheval , Ecn paard met gras
voeren ; - un coup de corne á un cheval,
Een paard aan het verhemelte aderla.
ten. * -, scheepsw. , als: - des culées , Op den grond stooten ; - -le ruif ,

Met vet besmeren. * -- (se) , v. pr.
Zich overgeven, Zich toewijden ; ook:
Zich onderwerpen. , *--^, Verwerven,
Zich verschaffen, verkrijgen; van hier:
Sc - du bon temps, Zijn gemak nemen;
Se - de la peine, Moeite doen; Se des airs, Zich veel laten voorstaan , Zich
veel verbeelden ; Se - des airs de ...
Zich het aanzien geven van . . . ; Se Ie temps de . . . , Den tijd nemen van
... , Zich den tijd gunnen ons . . . ; Se
-- carrière , Voorthoilen , Zonder Inge.
togevtheid spreken ; fam. Se - an coeur
joie de q. ch. , S'en - à coeur joie,
S'en - tout son seal , Zich geheel en
al aan iets overgeven; Se - garde de
. . . , Op zijne hoede zijn tegen ...;
ook : Zorgen (iets) niet te . . . ; Se - la
main , Elkander de hand geven ; fig.
Overeen stemmen. * -, Geleverd 1vord en , Plaats hebben ; Cette bataille se
donna, Deze slag werd geleverd. *-,
als: Sc - pour , .. , Zich uitgeven voor
. . . , Willen do'r:gaan voor ... * -,
V. n, Stooten , Slaan , gallen , Schieten (aan , tegen, op, enz.); - contre

uil écueil, Op eene klip stootte ; - da
nez en terre , Piet den neus op den grond
vallen ; - an but , Het wit treffen ; fig.
[Vervallen (tot , dans) , Zich overgeven;
van hier : Ne savoir oh -- de la tête ,
1\Tiet „veten , wat men aanvangen zal;
Ce vin donne clans la tête, Deze wijn
is hoofdig ;- - sur les doigts à q. q. , zie
Doigt ; - sur les oreilles á q. q., Iemand
de ooren wasschen , lennavd wat om de
oorgin geven ; - dg's éperons a un cheval,
- des deux , Een paard de sporen ge
als: -Our, Uitzien op. *-,-ven.*,
Waarde hechten (aan , à) , Prijs stellen. 0 -, als : La veste a bien donné,
Er is veel verkocht; - à la grosse, Zijn
geld op een schip beleelzen.
Donneur, m. Gever, m. ; van hier : d'ordre, Enndsssaft , sas. ; -- à la grosse,
Assurcdentr, m.
Donneuse f. Geefster , vr•
Donnola , ^f. Fret , o. -, lesezeltje, a.
Dont , pro„1. Zp ens, [Fier , Welks , Wel

Waarvan. AANM. Dorst vervangt-ker,
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de plaats van Duquel, Delaquelle, Des
quels , Desquelles , De qui, De quoi.
foute , f. Buik eener luit , enz, rn.
Donzelle , f. fam. juffertje (verdacht meisje), o.een lipvisch.
Doodle, f. geslacht van planten.
Doppia, f. eene Italiaansche goudmunt.
Dorade,f. Goudvisch, m. zeker gestern te , zie Xiphias.
Doradille, f. geslacht van planten.
Doradon , m. een visch.
Dorage , in. l7ergsslding (van eenen hoed),
)r. *_, IZerguidsel op gebak, o.
Doras, m. geslacht van vissc/sen.
Dorctome, m. geslacht van insecten.
Dorche, m. een visch.
Doréas , m. zekere katoen.
Dor -émul, m zeker gebloemd mousselin.
Dorèuvanc , adv. Voortaan.
Dorène , f. eeneplant.
Doré, ie, adj. Verguld; spr. w. Boone
renommme vast mieux que ceinture dorée,
Een goede naam is een groore schat,
Een goede naam is beter,, dan rijk.
dom7nen; Vermeji -, Verguld zilver.
werk, o. *_, Goudgeel, Geel.
Tn. als : - de soufre , zekere Agaric.
Dorée, f. zekere goudkleurige visch. °-.,
in de taal der kioderen , Boterham , vr.
Porer, V. a. IZergulden, Overgulden; our tranche, Op snel vergulden; fig.P orgulden ; spr. w. - la pUbic, De pil
yergulden. - , scheepaw. , als : - un
vaissean , Een schip staeren.
Doreur, m. of Doreur-argeuteur, Vergeet.
der, m.
Doreuse , f. Verguidseer , yr .
Done, f. geslacht van planten.
Darien , adj. in. Dorisch.
Dorine , f. geslacht van planten , soort
van steenisreke.
Dorippe , f. soort van schaaldieren.
Dorique, adj. Doriach.
Doris , ni, geslacht van naakte weekdieren.Dorloter , V. a. fan. Troetelen , Vertroetelen. *_ (se), V. pr. Zijn gemak ne
lessee-, Een geouakkelijk leven leiden.
Dormant, te , adj. Slapend. * Stilscaand;
Eau dorm ante ,Stilstaand water, 0. 'h-,
Tiet opengaand, Vast; Verre -, Glas,
dat niet open gaat; Châssis -, Vast
raam , 0. en vr. ; Pêne -, Vaste schoot
in een slot,no.;Pont —,Vaste brug,vr.;
Manoeuvres dormantes , Staand wand , o.
Dormeur, m. Slaper , Slaapaard , Slaap.
kop , vs.
Dormeuse , f. Slaapster , Slaapkop , vr.
* - , zeker rijtuig , svaarin men slapen
kan 2 Slaap/toets , vr. - , soort van

slaapmuts, Dormeuse, yr. zie
Hyoséride.
Dornailon, m. zekere aap.
Bormir, V. fl. irr. Slapen; Faire semblant
de -, Den hazenslaap slapen; - d'un
bon somma , de bon somme , Gerust sla.
pen.; - la gtasse nsatinée , Een gat in
den dag slapen ; fi g. Ii faut - dessus,
Men moet er zie/s op beslapen ; spr. w.
Qui dort dine , Het slapen is zoo goed
als eten; :fig. - en, repos (sur q, Ch.),
Gerust op iets gaan slapen , Gerust vintreat iets zijos.. fig. Slapen, Slaperig te overk gaan ; Cot homme na.
dort pas., Die man slaapt niet , is altijd werkzaam ; Laisser - on ouvrage,
Een verk eenigen tijd laten liggen,
om het naderhand te beschesven; Laisser
.- une affaire, Eene zaak laten rusten,
d. 1. niet voortzetten.; sp,r. w. 11 nee
faut réveiller le chat qui dort , Men; moet
geene slapende honden wakker szaken;
Conte a - debout , zie Conte. van
tenen tol, Scaan; van hier:. spr. w.
11 n'y a point de pire eau que celle qui
dort, Stille waters hebben diepe gronden; Les biens lui viennent en dormant,
Liet geluk komt in den slaap. v. a.
Slapen; - on bon somme, Lang slapen.
*_, m. Slapen, 0.
Dormitif, ive, adj. vutg. Slaapwekkend;
Remède—, ott: *, m . Slaapmidde/,o.
Doroir, ni. Kwastje, ter bestrijking vase
bakwerk met eijerdoor, o.
Doron , na. oude maat bij de Grieken,
Span , vr.
Doronic, na. geslacht van planten.
Dorque., m. soort van Cétacé.
Dorsal , le , adj. Van den rug ; Vertèbres
dorsales, Rugwe.rvelen, na. mrv.; Muscle -, Rugspier , yr.; Phthisie dorsale,
Rugterisag , vr. ; N erf -, Rugzenuw,
vr. ; Nogeoire dorsale , Rugvin , yr.
*_ , m. als : Lee grand -, De greot a
rugspier, yr.
Dorsch, m. zekere visch.
Dorsibranches , m. p1. orde vase wervel-.
boze dieren.

Dorsifère , adj. van planten , De vrucht.
deelen op den rug van het blad dragende.

Dorso-costal, fl1. zoleere spies'.
Dorso-scapulaire , rn zekere spier.
Dorso-sus-acromien , m. zie Muscle trapèze.
Dorso-trachélien , in. zie Muscle splénius
du coo.
Dorstène , f. geslacht van planten.
Dorsusire, f. een v is c h.
Dorthsie , f. twee g edachten van insecren
Dortmacna 9 f. soort van lobelia.
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Dortoir, m. in een klooster, enz. Slaap.
zaal, vr.
Dorure , f. Perguldin vr. ; - au feu,
I'eruitling in het vuur. *_,Verguld.
- , in de zij(lefabrijk. , Goud of
tel , o.
Zilver , dat in de stoflen wordt gewerkt,
0. —, bij pasteibak . , ene. 1'ergtldsel, a.
Dov We , f. gee/ac/it van planeew.
Doryanthe , ri , eene plant.
Dorycnion , m. geslacht van planten.
Dorycnium , m. bij de ouden , eene plant.
Doryle , m. geslacht van lenecten.
Doryph()re, f. geslacht van insecten.
Dos ,m Rug ,m.; - a —, Rug aan rag;
- courbé, roL\té, Kromme rug, rn.;
Épne du — , Rugggraat , vr. ; fan. Faire
le gros —, Zich een aanzien van gew igs geven ; hlettre tout Sur le — de q. q.,
4/les op ienasnd schuiven ; Touroer le
- a q. q , Iemand den rug toekeeren
ook: fig. Iemand verlaten; Porrer q. q
our son —, Last van isneand hebben;
J\Vojr toujotirs q , q sur le
, Gestadig
doer iels2and lastig getallen worden;
Cet hotnsre a boa — 9 Die man lan het

vel betalen ; ook : Lii] is enge yoelig
poor beleedigingen; Avoir q. q. a —,
Iemand to: zijn' vijand hebben ; Met-

tre des gens — a — , Twistende personen
scheiden , zoseder leus; gesch ii te be.
slecheen ; Se laioeer Inenger la lame star
le—, Alles met geduld verdragen. *
Achterste gedeelte van iets, o., Rug,
ii:.; van

hier : Rugleuning

, yr., Rug,

, Leaning , yr.
Dos-batIé , m. soort van Al.
Dos-d'âne , ret. scheeps w., Boog boven de
.ctuurplecht, tja. , —, Sc/suits tn/abed,
o.; van hier: Etre en —, Schuin af,
loo/en, Glosijen. *_, zekere sc/zildpad
Dose, 1. in degeneesk. , Bepaalde hoeveel
Iteid volgens maat ofgevigt, Des/s, vr.
, Heve/heed, Dosis , vr. ; fi g. lam
line - de jalousie , Eenge rnissnenijd, rn
Doser, V. a. in de geneesk., Behoorlijk af
deelen , De juiste hoeveelheid bepalen.
Dosin , in. eene scheip.
Dosithéens , in. bij de oude Joden , eene sekte
las,

onder de Sarnaritanen.
Dosse, f. bij tin, merl , Eestc en laatste

plank van een doorgezaagd hout. Schaal,
yr. , aan rivieren , Schoeiplank, yr.
Dosseret, sn. Kleine pilaar, Kleine slee-

nen beer, rn.
Dossier, iii. Rssglenning, vr. , Rug, rn.,
Leaning, vr. t—, Ilsofdeneind van
een ledekant,o. *_,G or dijsz ease het
heofdeneind , vr. Lijst der sen/ike,;
van een oegtsgedi;eg, vr. *_,Ornslag,
0. bij siotensnak. , zeker dtk;te/c.

Dossière, F. aan het getesfg van eea'z kar.
repaard, Draagriern, m.
Dot, 1. Huwelijkegoed, Uitzet, o.
Gift tot onderhoud easter kerk , eisa., vr.
Dotal , le , adj. Tot het hutvelij/isgoed
be/sooresede.
oi,
f
°'- Gift? 1".
Begiftiging , vr.
Doter , V. a. Een Isuwelijlesgoed of uitZeegeven. *_, Jiegiftigen.

bonaire, na. Weduwgifr ,

vr.

, Lijftogt , vs.

Elouairier , na. Kind, dat zicla enkel met
den lijftogs der moeder tevreden houdt,o.
Douairière , f. Lijftogtenaresse, Douai-

r:ere,

vr.

Douane , f. Toli2nis , Tolkantoor,, o. Tel , M.

Donaeier, in. Tollenaar , Tlbediende , vs.
Douare , I. soort vas dorp bij de Mooren.
Doubla, m. ziloemunt op de Barbarifache kust , ooajeveer f 140.
Donbiage , vs. schepsw. , Dubbeling , vr.
*_, Toijn/ag, vr. *_,bj boekdrukk.,
Dubbele plaatsing , vr.
Double, ac1. Dubbel , Tweevoudig , Tweeledig ; Fermet a — tour , 0/5 het nachtslot sluiten ; — seas , Dubbeizinnigheid,
vr. ; Un mot a — entente , Een woord

met twee verschillende beteekenissen

o.; fig. Dubbeiharsig, Geveined. °—,
rai. Dubbel, 0. OP het tooneel,
Plaatsvervanger , m., Plaatsvervang
, als: Au — , Dubbel;
ster,, vr.
— de conipte , Dseplicaat eener Ede.
nieg , 0. Mettre en - , Dubbel vonwest ; fig fan. Jouer a quitte oat ii — , a
quite on - , 4/les wagen , zekere
oude Franse/is naunt van twee Deniers
het zesde van een son; van hoer : It y
a taut et pas tin — avec , Er is zoo veel
en niet meer ; Cela na vaut pas en ,
Dat is geene speld waard; Je n'en don-

slerais pas un — , Ik geef er geen' cent
voor. — , Eerste maag van herkaan.

svende dieren , vr. , zie Fierrier.
* _ , m.
, ée , adj. Verdubbeld.
ale : Un beau —, Een bal, die goed
gedubleerd is of ban worden , vs.
Douileau , in. Geweif tusschen twee p/la.
Doublé

ren o. °— , Sterke dwarsbalk ,

Double-bécaosine , f. ze/iers snip.
Double-bule , f so rt van iris.
Double-caeon 9 iii. vooriseen : zeker zwaar
— , cent drsoklstser.
geschut.
Double-cloche , f. Tui;osleuteIbloem , vr.
Double-dent „ f geslacht van planten.
Donbe-feuille , I. eene plant , Tweeblad, 0.
Dooble-fl e !;r ., f. zekere wintsrpeer.
Double-langue , f. eel; l5 regon.
Doube-macretsse, f. Dubbela makreel,vr.
.

DOTJB
Double-mrcheur , in. zekere slang , die
voor- en achtern'aarrc gaat.
floublement , adv .DubbeL
dubbeling , vr.
Double -mouche , f. zelere vitch.
Doubler, v. a. Verdubbelen ; van hier:
- le pas , Sneller gaan ; UtS cap , Eerie
kaap omzeilen; - rim rôle, ma acteur,
Een acteur vervangen , Poor ham 0/itreden. roercn - rim habit de soie,
Eenen rok met zijde voeren ; - Un tavire , Een schip dobbelen ; - itne bilie,
Een' hal dub leren - one bille au
Coin , Eerie,: bal in den Jioekzak spelen
door hen eerst den rand te doen ralten.
, V. fl. in het balopel , Tweetnaal den
grond raken.
Doublet, m. Va/seize Steen (uit twee stnk.
èen zainengesteld) , na. het tikt.
Dubbele: , ( t wee steenen nier de zelfde
oogen 3 vr.
, zie Doubloir. -,
zekere buigtang.

*__

T)OUl)le-taCIaC , f.

zie Labre bimaculb.

Doublette, f. zeker register aan een orgel, een octaaf hooger dan het pijncipaal.
Donbleur, rn zekere luchtnseter. 0 ,zie
Doublet in de laatste beteek. in
de fabrijk. , Tivufuder , m.
Doubleuse, f. Tivifisseer, vr. *-, werk.
tuig , dat het suiker/it voor de tweede maal tusschen de rollen brengt.
Doublis , m. Rij ge/stole pannen , die over
eene rij halve pannen gelegd wordt,vr.
Poubloir , in. Ttveernplank , vr.
Doublon , m. Dubben , m. - , bij drukk.,
Dubbel gezet woord, o.
Doublot, m. Dubbele zijden draad voor
den zelfkant, us.
Doublure , f Voering , vr. ; spr. w. Fin contre fin n'est pas bon âfaire -, Twee vossen bedriegen elkander niet ligt.
Douc, m. Soort van aap.
Douçain , zie Doucin
Douce-amère, 1. eene plant ,Bitterzoet,O.
Donceâtre , adj. Zceeachtig , Laf.
Doucement , adv. Zacht.- , Zacht,
Ligt , Zachtjes , Zachekens , Zoet/es.
* - , Zacht , Zonder gedruisch.
,
Zacht , Zac/itaardig ; van hier : Doncement , doucement , ne parlez pas si haut,
Zacht , zacht wat, spreek niet c/i zielk
een' hoogen toon., Zachtjes, Lang.
zaans; Alter - en besogne, Langzaam
werken ; van hier : fi g. 11 faut aller
en besogne, Men uzoec niet te haastig
zijn. - , Gemakkelijk , Aangenaam
Doucerette, f. fain. Zachtaardige vrouw
of maagd , dccle meer in schiji; , dan
in wezen , vr.

DOIJL
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Doucereux, use , adj. Zoetachtig.
La fzoet , IYalgelijk. ' , van personen
*
, na.
Gemaakt vriendelijk , Laf
Laffs vrijcr, m
Douce , tte , ad. fan. Zachtaardig , gepaard met verliefdheid ; Mine doucette
Een vriendelijk gelaat , ketwelle te ge.
lijk iets scheilkachtigt en verliefds verraadt ; van hier: Faire Ie , la don.
cette, Zich uiterlijk zeer eerbaar en
vroom aanstellen , en daarbij evenwel
eenigzins verliefd schijnen

Doucette , F. in : C'est rifle petite , Zij
is eerie kleine huichelaarster, lViettegenstaande haar eerbaar gelaat ziet
men tech , dat zij niet engevoelig voor
de liefde is, ° -, Veidsalade, ir. , zie
lVlâche. -, soort van zeehond.
Doucetternent , ado pop Zachtjes.
Douceur, f. Zoetizeid, vr. , Zoete smaak,
, Aurogenaaushed , Liefelijkheid,
us.
Bevalligheid , vr.- , Zachtheid ,
Zachtmeeelig.heid,
Zachtaardigheid ,
Zachtzinaigheid, Vriendelijkheid , vr.
* - , Vriendelijkheid , Vleiferij , vr.
Compliment, I7leijend woord, o.
fain. Erkentelijkheid, vr., Klein geschenk, 0. Eooi,vr., Drinkgeld,o.
Douche, j? Stortbad , o.
Doucher , V. a. Een stortbad geven ; Se
faire -, Een stortbad gebruiken.
Douci , na Polijsting (der spiegels) , vr.
, zekere
Doucin , na. Brak water, o
wilde app elboom
Doucine , f. Golvende lijst , vr. , Ojief,
Odief, na. - , zekere schaaf, Olief,

Odief, us.
Doucir , V. a, (Eenesospiegel) poli/sten.
Doudou, m. eens koperraunt van Surat.
Douègne, zie Duègne.
Doueile, f. Gebogen deel van een geweif, o,
Buiging, Rending van een gewelf(of
van Steen voor een gewelf), vr.
Douer, V. a. Begaven , Begifligen.
bij regtogel. , dan eens vrouw een -veduwengoed (douaire) geven, Als weduwengoed geven.
Douillage , us. S/ei/it maaksel van stefen,o.
Douille , f. Koker , m. , aan eerie bijl , enz.
waarin de steel gaat , Dii, vr.
Donillet, tte , adj. Zacht. * _, Gevoelig
I4eekelijk. ° - , na. als : Faire le -,
Zich zwakkelijk aanstellen.
Douillette , zie Draiaette.
Douillettetnent adv. Zacht.
Donilleux use cdi. Van ongelijke breedte.
Douilion na. in Poitou Geringe lve!, vr.
Doulebsais , M. zie Mallewolle.
tate,
Douleur , f. Pijn , Smart , vr. ; Jloofdpijn, yr.,i - d'estonaac, Buik-
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pijn , vr. ; Douleurs de l'enfantement
Barensweeën , o. reerv. • -, Smart
, vr, , Ilartzeer , Verdriet , o
Douli, ni. i; de indiën , een rijtuig.
Douloureusenient a d '. Sr,iartelijk , Pijn
lijk. _, Droevig.
Douloureux, use, ad j . Smartelijk, Pijn
lijk. , Ligt pijn gevoelende , Pijn
lijk;fig. Smartelijk.
Doume , m. een paimboom.
Doura, in gierst in Indii.
Dourha , zie Doura.
DoI1rou , in. zekere vrucht.
Dourouconli , zie Aorate.
Doure , f. Twijfeling , vr. , Twijfel , on.
Etre en -, Twijfelen, In twijfel trek
ken ; Mettre q. ch. cii -, Twijfelingen
omtrent iets opperen ; Saus - , Zonder
twijfel. * , Twijfeling, Beslniteloos
heid , vr.
Douter , V. IL Twijfelen (aan , de). *
(se), v. pr. (de) Vermoeden, Denken,
Gissen.
Douteor, m. Twijfelaar, vs.
Douteusement, adv. Twijfelachtig.
Douteux, use, adj. TwijfelacIs:ig. 'K . 2 .
Twijfelachtige , o.
Doutis, vs. zeker katoen.
Douvain , vs. Kiaphout , ICuiphout , o.
JJIuur , waarDonve , f. Duig , vr.,
tegen het water slaat, m. *_,i7a t er ..
Isassevoet 1, M,- 1) zie Fasciole,
Douvi ll e , f. zekere late peer.
Doux , uce , adj. Zcet ; Amancle clouce,
Zoete amandel , vs. - , Aangenaam,
Liefelijk , Bevallig , Zoet , Streelend.
* , q Stil , Gerust , Vreetlzsaw. * __
Zachezinnig, Zachtaardig , Zacht. -,
Minzaam , Vriendelijk , Voorkomend.
*_5 adv. Zachtjes ; Tout -, Zachtjes
aan, Zacht wat; Filer -, Zich inhouden ; ook : Zoete of Kleine broodjes
bak ken.
Douzain,m. weleer eene munt van in deniers.
flouzaine , f. Dozijn , 0. fig Un poèce a
la -, Eo's prulpodot , in.
Douze , adj. Twaalf. * - , Twaalfde ; Charlos-, Karel de taalfde. °-, m. Twaalf,
vr. -, Twaalfde (dag), vs.
Jjouzième , adj. Twaalfde. - , m. Twaalf-, in de toonk. , Interde (deel) , o.
val 'van as ditonische rooyen , vs.
Douzièmernent, ads. Ten twaalfde, In de
t aalfdc plaats.
Doxologie, f. zekere lofsang.
Doyen, os. Deken, on.
, zekere
Doyenné , m. Dekenochap , o.
peer.
Drabe, f. tone plant.
Dracéne , f. PJ':jfje van tenen draak , t.

DRAG
Drachme, f. Drachma, t.
Dracocéphale, zie lvloldaviqne.
Dracoene , f. geslacht van planten.
Draconcule, in. Huidw o rm , vs.
Oroconite , f. gev-aande Steen in den kop
der slangen.
Draconitique, zie Dracontique.
Draconte , f. geslacht van planten.
Dracontique , adj. , in : Alois - , Tijd , welkon de maan doorbrengt , em van zijnen omklimmenden knoop tot het zelfde
pun: terug te keeren, vs.
Dracophylle , m. geslacht van planten.
Dragan , in. scheepsw. , Spiegel (oever ga bi) , vs.
Dragante , m. Gom.dragan tbootn , vs.
Drage, £ bij brouw. , Geroost koren, o.
Dragée J. metes enkel p1. Dragées , Suikererwten , vr. meerv. , lJluisjes , 0. vsrv.,
JYluizenkeutels, vs. meerv. °-, ons te
schieten, hagel, vs.; Grosse - , Ganzenhagel , vs.; Petite -, Musschenhagel, vs.,
, Gemengd koren
Msssschenseof, 0.
(poor paarden), o.
Dragées-de-Tivoli , f. p1. zekere steenach.
tìge zelfstandigheden.
Drageoir , vs. weleer, 5e/zaal voor klein
bij horologiemak.,
suikergoed, vr.
Keep of Gleuf voor een horlogieglas,
vr, ; van hier : Toorner q. ch. en - , Met
tent gleufuzakeu; S'ajuster dans . . . h -,
Met eene keep in . . . sluiten.
Drageon,m. Loot (onder aan een' boom),vr.
Drageonner, V. U. Uitloopen (aan den wortel).
Dragme , zie Drachme.
Dragoire , f. Rievssnijdersmes , o.
Dragon, vs. Draak, m.; fi g. fam. Draak ,
Duivel, vs. " - , 1/lek op het oog , vr.
, zeker ster* , Dragonder, vs.
renbeeld , Draak, m.; van hier: La
tîte do -, De kop van den draak, m.;
La queue du -., De staart van den draak,
, bij juweel., ['lek (in tenen diaon.
munt), yr. -, in de nat. hist.,geslacht
van haagdissen , Draak , vs. a -.,
scbeepsw. , als : - d'eai , Boos , vr., zie
Trombe. ° - , zie Sang .de-dragon.
Dragonnade ,3 f. in de gesch. , onder Louis
xlv. , Vervolging der Protestanten,
Dragonnade, vr.
Dragonnaires , m. pl., bij de oude Rona.
Soldaten , welke tenen draak in hunne
v aandelo voerden, vs. meert'.
Dragonre , f. geslacht van haagdissen.
* - ,Degonkwast , vs., Dragon, vr. *_,
Dragoneiersmesrsch (op de trom) , 52;.
Dragonneau us. geslacht van warmen.
zekere schelp. ° - , bij juweel. , zie Dragon. ' -- , zekere yjsch.
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Dragonnier, m. geslacht van planten.
Dragonniste , zie Draconite.
Dragon- volant, m. weleer zwaar stuk ge
-schut,
Veertigponder, m.
Drague , f. Jiaggerschop , vr., Baggerbeugel , m. ` -- , Dreg , vr. * — , .Dik touw
o., Broeking, vr. *v-, bij brouw. , Draf',
o. * —, zeker penseel. *—, Rueboor, vr.
*—, Sleepnet , o.
Draguer, V. a. Uitbaggeren. *-- , scheepsw.,
(liet anker) visschen.
Dragueur, m. in Normandië, Haringbuis,
1isscherspink , vr. * —, Baggerman , m.
Drains, f. zekere vogel.
Drainetre , f. soort van sleepnet.
Dramatique, adj. Voor het tooneel, Dramatisch ; Poème — , Tooneeldicht , o. ;
Poète —, Tooneeldichter, m. *—, m.
Dramatisch vak, Tooneeldicl2t, o.
Dramatiste, m. w. gebr., Tooneeldichter , tn.
Dramaturge, m. n. w. (Slecht) tooneeldichter, no.
Drame , in Tooneelstuk, Drama, o. * —,
Burgerlijk treurspel, Drama, Rui
-selijk
stuk , o.
Dranet, zie Colleret.
Drap , m. Laken , o. ; De —, Lakenseh ;
— d'or, Goudlaken, o.; — de soie , Zijde
tailler en plein —,-laken,o.;figPuvr
Van alles ruim voorzien wezen ; spr. w.
La lisière est pire que le -- , De grens
een land zijn altijd de-bewonrsva
slechtste burgers van den staat ; Au
bout de l'aune faut le — , Men vindt
de rekening gewoonlijk onder in den
zak ; Vouloir avoir le — et l'argent, Het
middelste en de beide einden willen
hebben. *— , als: — de pied , Kniellaken ,
o.; — mortuaire , Doodlaken , o. * —,
Laken , Beddelaken, o. ; — de dessus ,
.ovenlaken, o,; -- de dessous , Onder
Benedenlaken , o.; spr. w. Etre-laken,
daces de beaux draps , Er leelijk inzit ten; Se mettre dans de beaux draps , Zich
in verlegenheid brengen.
Drapade, f. soort van sergie. *--, ze
zijde.
-ker
Drapanaldie, f. geslacht van planten.
Drapant, adj. m. als : Drapier —, Lakenfabrikant , m.; 1'1archand — , Lakenkoeper , an. * — , ara. bij papierwak., Legbord , o. ; — de la chaudière , Schiet plank , vr.
Drap-d'srgent, m. naam van twee schelpen.
Drap—de—soie , m. eene schelp,
Drap-d'or, m. eene schelp. *—, zekere
pruim, Dubbele mirabel, vr. *—,
zekere appel.
Drapé , be, adj. zie Draper. *—, ire de kruidk,,
Wollig, Ruig , Tai ltaclitig,
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Drapeau , m. Lomp , m,, Fad , vr. * —,
bij verguld. , Peegdoek, m. * —, bij draadtrekk. , stukje laken , dat men tusschen
de vingers neemt. * — , pl. Drapeaux,
Luiiers , vr. meerv. * — , in de kri gsd. ,
Vaandel, o. , Vaan, vr.; fig. Se ranger
sous les drapeaux de q. q. , demands zij
kiezen. *—, pl. Drapeaux , Vaandel --de
slag , m. * —, zekere oog ziekte.
Draper, v. a. Met laken bekleeden (van
koetsen, ten teeken van rouww); fig. fain.
Lasteren, Kwaadspreken - van.
de schilderk. , enz. De Aleederen der
beelden schilderen , maken , Draperen.
* -- , Als laken maken ; enkel in het p. p.
als adj. gebezigd , als: Des has drapés
Gevolde (wollen) kousen, vr. meerv.
Draperie, F. Lakenfsbrijk, vr. *—, Lakenhandel, no. * —, in de schilderk., enz.,
Kleeding der beelden, Draperie, vr.
Drapet, in eene plant.
Drapier, m. Lakenfabrikant, Lakenkoeper , m. ; Marchand —, Lakenkooper,
say.; zie ook Drapant. * --, zie Gardeboutique in de a. beteekenis.
Drapière, f. Lakennaald , vr.
Drap-marin , m, zeker vlies dsr schelpen.
Drap-mortuaire , m. eene schelp ; — antique, zeker marmer.
Drasse, f. geslscht van`inyecten.
Drastique , adj. Drastisch , Sterk werkend.
Drave, f. geslacht van planten, Peperkruid, o.
Drayer, V. a. (Eerie gelooide huid) afschaven.
Drayoire, f. Schaafmes, o.
Drayures, f. pl. Schaafsel (van leér), o.
Dtèche , zie Drège in de i. beteek.
Drègc , f. duout , o. *—, zeker tarbotnet.
Dréger, V. a. (Plas) repelen.
Dreun, m. Geluid eener schel, o.
Drepane, f. geslacht van planten.
Dresse, f. in eenen schoen, Ziel , vr.
Dressé > ée , adj. in de kruidk, , Regt op-

staande (op de basis).
Dresser, V. a. Regt houden , zetten, plaat.
sen; — la tèce, .Het hoofd regt houden;
— les oreilles, De opren opsteken'; —
use échelle contre un snor , Eens ladder

tegen eenen muur zetten; —'des quilles, Kegels opzetten; — un mkt, Eenen
mast opzetten. * —, Opzetten, Oprigten, Opslaan; --a- un lit , Een ledekant
opslaan, * _ , Oprigten , Bouwen ; — un
temple, Benen teerpel oprigten. *—,

Regten, Rigten, telijk maken, Regt
(door schaven, enz.) ; -- one
planche , Bene plank regt schaven. * —,
in den landb., als: — on jardin , Eenen
tuin aanleggen; -- one alle , Eerie laan

maken
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regt maken; - un ar'bre, E-enen boom
de verlangde rigting geven; - une haie,
£ene heg scheren. * _, In orde brengen, Ilan het noodige voorzien, Gereed
maken; van hier: - une batterie, Eene batterij in orde brengen ; fig. Zijne
maatregelen nemen ; 7 un piége , Lenen
-

strik spannen ; - un piége à q. q. , - une
embuscade, des embuchcs, Iemand lagen
leggen, Strikken spannen. *--, fig.

Ontwerpen , Beramen , Maken , Ver vaardigen, Opstellen, *—, OnderwijZen , Onderrigten , Vormen , Dresseren.
— (se) , v. pr fig. van de haren , Te
berge rijzen ; Je vis ses chevetix se —
sur sa têce, Ik zag zijne haren te berge rijzen. 'k--, v. n. fig. Te herge rijzen; Les cheveux lui dressèrent a la tête
De haren rezen hem te berge.
Dresseur, tn. Ijzeren pijp , waarmede de
kaarden worden opgezet, vr. * ^- , bij
kolenbrand. , Opzetter , m.
Dressoir, m. .4auregtbank , Regtbank ,
4anregttafel , vr.

* - , bij spiegelra. ,

zeker werktuig, Strijker, m.
Driade , f. zekere plant.
J)riandre , f. zekere boom.
Dritf, m. zekere bereiding der goudma.
kers.
Drile, m. geslacht van insecten.
Drill , m. Zaaimachine , vr., Zaaiploeg, m.
Drille , f. bij papiermal., Lomp, m. , Vod,
vr. * -, Drilboor , vr. * -, m. Man
van ondervinding, m ; fans. Un bon -,
Een goede vent , ns. ; Un pauvre - , Een
arme drommel , m. ; Un vieux -, Een
oude vos, m.; ook: Een oude hoerendop , m.
Drillier, m. Lompenman, M. , zie Chif•
fonnier.
Drimie, f. geslacht van planten.
Drimis, m. geslacht van planten.
Drimophylle, f. eene plant.
Drisse, f. scheepsw., h'ijschtouw, o., Val ,

m., Kardeel , o.
Drivonette, zie Drainette.
Drogman , m. in de L.vant, Tolk, m.
Drogue,f. Droogerij , vr. ; fig. Slechte

waar , vr.

Drogeer, V. a. Met geneesmiddelen overladen. * — (se) , V. pr. Geneesmiddelen
gebruiken.
Droguerie , f. Drooger- i jen, vr. meerv.
Droguet , m. zekere stof, Droget , o.
Droguier , m. Naturalienkas , vr. *-,
4ttsénijkastje, oA

Drogoiste , m. Droogist, m. ; iVi a rch an d -,

Droogist, Koopman in vesfivaren, vs.

Droit, te, adj. Regt; Ligne droite, Regte
lijn. * -- , Regt opstaande, Regt; E cre

- , Regtop staan. * -, Regeer ; Main
droite, Regeerhand; (zie de met ,Aeg.
ter zamengestelde woorden in het andere deel;) van hier: Donner la droite
h q. q. , Iemand de hooge hand geven ;
fig. Etre Ie bras - de q. c., Iemands reg.
terhand zijn; A droite , adv. Refits,
man of Naar de regterhand ; van hier:
A droite et h gauche, Refits en links ,
Naar alle kanten. *---, fig. Regtscha.
pen , Opregt , Eerlijk, Billijk; Un
homme - , Een billijk mensch ; van hier:
Avoir l'esprit -, l#' sens - , Een gezond
oordeel hebben. * - , in de meetk., Regt;
Un angle -, Een regte hoek. * -, adv.
Regt, Regelregt, Regtuit; Tenez-vous-,
Iloud u regt ; Aller (tout) -, Regtui t
gaan; fig. Juist. * -, m. Regt, o.;
- naturel, Alat uurregt , o.; van hier:
Étudier le -, In de regten studeren ;
Docteur en - , Doctor in de regten ,m ;
Éeole de -, School der regtsgeleerdheid , vr. ; - d'ainesse , Regt van
eerstgeboorte, o.;

- de citoyen ,

Bur.

gerregt • o. ; - de propriécé, Reg van
eigendom, o.; Faire valoir ses droits , Zij.
ne regten doen gelden ; La nature a ses
droits, Do natuur heeft hare regten ;
- de vie et de n ort , Regt over leven
en dood, o.; Appointer en -, Voor het regt
roepen ; Etre en -, Iet regt of De bevoegdheid hebben ; h'lettre en - , In han
stellen; van hier:-denvargt
A bon - , adv. Net regt , Te regt ;
A tort on à -, ads.

Regt of onregt,

Zonder te onderzoeken, vat regt is of
niet. * -- , Regt , o. , Belasting, vr.;
Droits d'enragiscrement, Registratiekos.
ten , m. meerv. * - , Salaris , o , Leges , vr. meerv.
Droite , zie Droit.
Droitement, adv. Opregt, Regtvaardig ,

Billijk, Eerlijk. * - , Juist , Naauwkeurig , Met oordeel , Oordeelkundig.
Droitier , ère, asij. Regtsch, Zich van de
regeerhand bedienende.
Droiture,f. Opregtheid, Eerlijkheid, Regtschapenheid , Regtgeaardheid, Braaf.
held , t illijkheid , vr.; En - , adv. Re.
gelregt, Regtstreeks, Langs den gewonen weg.
Dróle, adj. fam. Koddig , unaaksch, Grap
Kluchtig. * - , mu. Slechte vent,-pig,
.Iemand dien men niet wel vertrouwen
lean, Guit, m.; van hier: Un - de
corps, Een snaak.

Dróletnent, adv. fam, Koddig , Grappig,

Op eens koddige wijze, 4ardig ; Sc
firer — d'affaire, Zich er aardig uit

redden.
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Dr6lerie, F. fain. Snakerij,Snaakschheid,vr.
Drolesse , f. faro. Ligtekooi , vr.

Drymmirrhizees , f. pl. familie van planten
Drymophile , f, eene plant.

Dromadaire, m..Drornedaris, m.

Dryobalanops, m. een boom.
Dryops, m. geslacht van insecten.
1)ry péte, m. geslacht van planten.
Drypis , m. eene plant.
Drypte, f. geslacht van insecten.
D- sol -re , m. D , vr.
Du , zamengetrokken uit De Ie.
Díá , m. Hefgeste iemand toekomt , o.
Schuld, Schuldvordering, vr.; Mon --,

Dome , i Blok onder den han er in ijzer -

hutten, o. * -, bij -vissch. , zie Grin.
*_, scheepsw., Zarnengebonden ma-sten , stengen , enz. , welke men in zee
laat drijven.

Dromie, f. geslacht van schaaldieren.
brongo, m. geslacht van vogelen.
Dronte, m. zekere vogel, Walgvogel , m.

Dropax, m. zekere zalf van pek en olie.
Drosera, f. IJsplant , vr.
Drosé raeées , f. pl. familie van planten.
Drossart , an. Drast , m.
Droste , f. Geschuttalie , vr.
Prosseur, m. zie Drocusseur.
Drouille , f. veroud. , [Fijnkoop s m.
Drouillet, m. zeker vise'.net.
Drocuillette, zie Draioette.
Drouine , f. Ketellapperszak , m.
Drouineur, m. Ketellapper,Ketelboeter t m.
Droupe, zie Drupe.
Drouse, zie Druse in de e. beteek.
Droussage, m. Oliën en kaarden der wvol,o.
Drousser, V. a. (De wol' met olie insure.

ren en kaarden.
Droussette , f. Gronte wolkaarde , vr.
Droussfeur, m. IJ-olkaarder , m.
Dru, ne, adj. van vogelen , Plug; Etre com^ne père ec mére, Geheel vlug zijn.
' - , van kress , enz. Dig: ineen , Dik;
Ere - , Dik staan. ^` -- , van regen ,

als : Use pleit drue et trenue, Een digee
en ijne regen. * -, ad.. Ligt, mik;
Seiner - , Dik zaaijen ; Pleuvoir - et
menu , Sterk regelzen.
Druide , rn. Druïde , ns.
Druidesse , f. Priesteres (der Celten ), vr•
Druidique , adj. Fan de Di telden
f

Druiclisr e, m. Leer der Druïden , vr.
Drupacé , ée , adj in de kruidk., van eene

vrucht, welker kern met een vleezig
omkleedsel bedekt is.
Drupatre, n. zekere boom.
Drupe, in. et f. d"leezige vrucht met éénen

steen, (b. v. de perzik , enz.) vr.
Drupéole , f. verki. w. zie Drupe.
Druse, f. geslacht van planten *-, Groep

(vara zekere kristallen), vr.
Dryade , f. B'oschnimf, , ryas, vr.
Dryandre, f. geslacht van planten,
Dr yac , m. geslacht van planten.
Dr}tin , in. zekere adder , ook Ammodyte
oppot.

Dryinne , f. tst ee geslachten van insecten.
Dry it , F. kersteend hout (van eiken, meent
m en) , o.

Dry, meja, f. soort van het geslacht L,aiche.

Drynsis, m. geslacht van planten.

Mijne schuldvordering, Hetgene mij
toekomt. * -, Pligt, m. , Merpligting
vr. * -, p. p. et adj. Toekomend, Behoorlijk ; zie verder Devoií.
Dualisme, m. zie ?ititéisme.
Dualiste, m. Dualist, m.
Duin , m. Zang (d. i. afdeeling) van de

gedichten der Barden , m.
Dub , in. zekere haagdis.
Dubitatif , ive , adj. Eene twijfeling inhoudende ; van hier : Conjonction dubitacive , Voegvoord van twij feling , o.
Dubitation, f. in de redek. , Twijfeling, vr.
Duboisie , f. een heester.
Duc, m. Hertog, m. * -, in d e nat. hilt.

Katuil , m.
Ducal , le , adj. Flertogelijk.
Ducat , in. Dukaat, m.
Ducatelle , f. te Alexandrië , eene munt van
tien MIédines.
Oucaton, m.

Dukaton , m.

Duc-de- 'hol, m. eene-vroege tulp, Ducje
van Thol ,. o.

Duc-du, m, zie Jaquier des Indes.
Ducénaire , na. bij ale ouden, Hoofdman
over 200, in.
Duchal,m . in Perzië, zekere drank van most .
Duché , in. Here ogd om , o. Duchesnée, I. eene plant.

Duchesse, f. Hertogin, vr.; yan hier:
Eettres à la —, Letters met dikke op-

halen en dunne neerhalen , vr. ,szeerv.
* - , in de nat. hist. , soort van Chétodon.
Ducquet, m. zekere uil.
Ductile , adj. Rekbaar.
Ductilité . F. hekba :rheid , vr.

Duègne, f. Vrouw van zekere jaren , aan

welke het opzigt over een jong meisje
is opgedragen , vr. ; Une vieille —,
Eene oude gouvernante.
Duel , m. Ttiveegevecllt, Duel, o. ; Se battre en -, boel/eren. * -, in de (Griekache) spraakla., Tweevoud", o., Dualis, ns,
Du?llis.e, m. Duellist, m.
Dufourée, f. eene waterplant. *-, ges /acht van Lichen.
Dufre, f. zeker scu elpdier.

Dugong, m. geslacilt,avasz -zoogdseren.
Dudortie , f. geslacht van planten.
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Duit , m. Steenen vi schplaats , vr.
Duite, f. Inslagdraad, m.
Dulcamara, zie Douce•amére.
Dulciftcatif,, ive , adj. w. gebr, Verzoetend.
Dulcilcatic'n,. f. Verzoeting, vr.
Dulcifier, V. a. Verzoeten.
Dulcinée, f. Dulcinea, vr.
fulciniate, m. Aanhanger vats zekere
sekte, Dulcinist, m.
Dulichion, m. geslacht van planten.
Dulie , f. enkel in : Le culte de —, De
vereering der heiligen , vr.
Duiment, adv. Behoorlijk , In den behoor.
lijken vorm , Wettig.
Dumérilie ; f. geslacht van planten.
Du+rplers , m. pl. Ketters, welke de erf
zonde en de eeuwige straffen loochen.
den , na. meere.
Dunalma, m. zekere feesten bij de Turken.
Dunar, m. zekere schelp.
Dune, f. Duin , 0.
Duiette, f. scheepses., Hut , yr.
Dungares , f. pl. Katoenen stoffen.
Dunkers , zie Durnplers.
Duo , m. Duo , Duet, o. ; fig. fain. — d'injures, Gesprek tusschen twee personen,
die elkander beleedigingen zeggen , o.
Duohole , f. zekere Griekse/ze munt Dubbele obolus , m.
Duodénal, le, adj. Tot den twaalfs'inger.
darm behoorende.
fj Duodenum, m. , Ttivaalfvi ngerdarm , m.
Duodi, m. Tweede dag tenor decade, m.
Duodrame, m. Tooneelstuk voor twee per-

sonen , 0.

Dupe, f. Eenvoudig mensch, die zich
heeft laten bedriegen, of ligt bedrogen
kanworden , m. ; C' est une — , Het is
eene eenvoudige ziel ; 1 lle écaic la —
de ..., Zij was het slagtoffer van ...
van hier : Etre ia — de q. ch., Bij iets
zijne rekening niet vinden , In zijne
verwachting van iets te leur gesteld
worden. * --, zeker kaartspel.
Duper, v. a. Bedriegen, Bedotten s Mis
-leidn,TVrschak.
Duperie, f. Eenvoudigheid , Dlvaasheid,vr.
Bedrieger,
m.
Dupeur, m. veroud.,
Duplicato, m. Dubbel, Duplicaat, o.
Duplicatif, ive, adj. Verdubbelend.
Duplication, f. Verdubbeling, vr.
Duplicature, f. in de ontleedt. , Yerdu4be.
ling , vr.
Duplieicientata, f. familie van zoogdieren.
Dupliciré, f. Tweezvoudigheid, Dubbel/zetel,
vr. *—, Dubbelharti beid , vr.
Duplipennes, m, pl. familie van insecten.
Duplique, f. klrederantzvoord , o.
Dupliquer, v. n. enkel in: Répliquer et —,
.dnt woorden en 'w ederantwoorden

DURE
Dur, re, edj. Hard; -- comme fer, Zoo
hard als ijzer; zie ook Dure; van hier:
Avoir l'oreille dure , Etre — d'oreille ,
Hardhoorig zijn. *—, Hard, Wreed,
Streng , Ongevoelig; van hier : Paroles
dares, Harde woorden; Cela est Bien --,
Dat is zeer hard , (d. i. onaangenaam).
*--, Ruw, .moest; Climat —,Ruw klimaat, o. *—, Hard, Zwaar, Moeijelijk; — à émouvoir, Moeijelijk te bewegen; — á di, érer, — De dure digestion, Moeijelijk te verteren; Vin ---,
Harde (d. i. wrange) wijn , ris. ; Une
voix dure , Eene onaangename Stem;
Vers --, Stroef vers, o.; Style —,
Stroeve stijl, m.; Le temps est --, Het
is een dure tijd, Ieder heeft moeite,
om aan den kost te komen; Cette marchandise est dure à la vette, Deze waar
gaat slecht af; Une tête dure, Een
hoofd, dat moeijelijk begrijpt; spr. w.
,Etre — h la desserre , zie Desserre. * — 9
in, Harde, o. * —, adv. Bard; Enten
Hasdhoorig zijn.
-dre—,
Durable , adj. Duurzaam.
van
perzik.
Duracine, f. soort
Durant, prép. Gedurende. AANIVi. Soms
staat het achter het beheersthee woord,
als: Sa vie —, Gedurende zijn legen.
Duraute , f. geslacht van planten.
Dur-bec, m. zekere vogel.
Durcir, v. a. Bard maken , Harden , Ver
doenworden. *— (se),-harden,H
v. pr. et: *--, v. n. Hard worden, Ver
-harden.
Durcisse:nent, m. n. w., Hardheid, vr.
Durdo, m. zie Sciène umbre.
Dure , f. Bloote grond, m.
Durée, f. Duur, an. , During, Duur zaanih eid, vr. ; Écre de peu de —,,de
coarse -- , ran korten duur zijn ; Ecre
de longue —, Fan langen duur zijn.
Durelin , M. Roode eik met breede bladen , m.
Durement , adv. hard; Etre couché —,
Hard liggen.
Dure -rnére, f. Buitenste hersenvlies , o.
Durer, v. n. Duren, Voortduren, In wezen blijven , Blijven bestaan.
Duret, an. zekere boon. *_, tte, adj.
w. gebr. , Eeo igzins hard.
Dureté , f. Hardheid, vr. *—, in de ge
flardighei d , Verharding , vr. ;-nesk.,
zoo ook: — de ventre, Hardlijvigheid,
vr.; — d'oreille, Hardhoorigheid, Hardhoorendheid, vr. *—, in de fraaije kunst.,
Hardheid , vr.; fig. Hardheid, Wreedheid, Ongevoeligheid, vr. *....,p1 Duretés, Harde woorden , o. meere. , Onaangenaamheden s vr. meers.

EAU

PURl
Durllon,

1,,.

Eelt,6. *....,bi 1st of trek.

beesten , 1/erharding , Vercelting , yr.,

Eelt,

Dysciaée , f. Moeijelijke beweging , vr.
Dyscole, adj. Ongemakkelijk om mede om

te gaan, Eigenzinnig.

0.

Durion-des-Indes, fl1. een boom.
Durione , f. vrucht van den Duriondes
Indes.
Durssus , to. naam van eenen Crotale.
Duriuscule , adj. Een weinig hard.
Durk, zie Dirk.
Duroia, m. een boom.
Dnrroa, f. eene datura.
Pusi , zie Dusil.
Dusiens, in. p1. bij de Ga1lirs, zie Incubes.
Dusil, m. Zwikje , o. , Pin in een opge.

boord vat, vr.
Dusodyle, m. zekere brandbare stof, die
veel naar steenkolen gelukt.
Dute , f. Duit , m.
JJuumvir, m. in de Row. gesch., Tweeman , en.
J)uumviral , le, adj. Pan de tweemannen.
Duumvirat, ii,. Tweemanschap , o.
Duvet , m. Dons , o . ;Da -, Donzen
fig. Meikbaard, I7lasbaard,m. 9 Eerste
haar aan de kin der mannen , o.

Wollige aan vruchten,

0.

Duveteux , use , adj. van vogeten , Met veel
dons bezet.
Dyarchie , f. Regering van twee konin.

gen, vr.
Dycinésie, zie Dyscinésie.
Dynamèrse , f. geslacht van Polypier.
Dynamètre , m. Teleskoopkrachtmeter ,
Dynamique, f. Kennis der beweegkrach-

ten, Dynamica, vr.
Dynarnomètre, in. Kracistuseter, m.
Pynaste , m. Beheersc/ser van eenen kleinen
staat, Dynast, m.
Dynastie , f. Reeks van koningen uit een
zelfde geslacht , Dynastie , vr.
Dyptiques , zie Diptiques
Dysanagogue, adj. Moeifelijk uit te werpen.
Dyschirie, f. geslacht van insecten.

Dyscrasie , f Slecht gestel, 0.
Dysdère , na. geslacht van insecten.
Dysécée , f. in de geneesk. , Hardhoorend'

heid , Hardhoorigheid , vr.
Dysenterie. f. Buikloop, .Loop

, M.

Dysentérique, adj. als: Flux -, Buikloop, vs.
Dysépulotique, adj. van ,vonden, Moeije-

lijk heelend.
Dysesthésie , 1'. Vermindering van het ge.
voel, vr., Verlies van het gevoel.> o.
Dyshémorrhée f. Pijn veroorzaakt door
het ophouden van het vloeijender aan,

beijen , vr.
Dyslochie , f. Vermindering of Op/soudingding der kraamzuivering, vr.
Dysmthiorrhée, f. Opstopping der stonden,
vr. , Ongeregelde maandelijksche zui-

vering, vr.
Dysode , f. eens plant.
Dysodie , f. Stinkende uitwaseming, Vr.
Dysodyle , zie Dusodyle.
Dysopie, f. Moeijelijkheid in het zien, vr.
Dysorexie , f. Vermindering , vr. of Ys,
lies Van eetlust , o.
Dysosniie, F. Verzwakking van den reuk,vr.
1
Dyspepsief. Gebrekkige spijsvertering,vr.
Dysperniasie , f. Gebrekkige uitschieting
van het zaadvocht , vr.
Dysperrnatisme , m. zie Dysperrasie.
Dysphagie , f. Moeijelijklseid in het slik-

ken, vr.
Dysphanie, f. eene plant.
Dysphonie , f. Moeijelijke spraak, vr.
Dyspnèe , f Mseijelijke ademhaling, vr.
Dysthymie , f. Angst , m.„ Angstvallig..
held, vr.
Dystocie, Dystokie , f. Moeijelijke ver.
lessing of bevalling, vr.
Dysurie , f. Moeifelijke waterlozing , vr.
Dytique , m. geslacht van insecten.

E.
:i:, m. de vijfde letter der, letterlijs:, E. vr.
Eale, m. zeker dier.
Eau , f. Water, o.; - de pluie , Regenw aeer , o.,- - de source, Bronwater,
v.; - de mer, Zeewater,, o.; - de fon.
caine Foniteinwater, Bronwater , o.
- de puits, Putwater , 0. ; - de rivière,
- de torrent . RivIerware , 0. - cou.
- dorrnan•
rante Loopend water , 0.
te croupissaute , Stilstaand water.) 0.;
Les crux soot hauces, grosses, graudes ,
,

,

,

;

on basses, Het water (in de rivieren)
is hoog., of laag ; EauxferniéeS, Besloten (a. i. toegevroren) water, o. ; pIa *

te et courtoise , Stille zee , vr. ; - mai•
gre, Ondiep water, o; van hier Vo..
yager par - , Te (of Over) water rei.
zen ,, Passer 1'—, Het water oversteken;
Ce chico va a Deze hond gaat te
water ; Se jee r a 1'- 9 In het water
springen ; J'avais 1' jnsqu'à Ja ceinture,
liet water reikte mij tot aan de mid.

del; A flei.r d'—, Gelijk met het Water ; Mettre de 1'— dans 90fl vin, Water
in den wijn doen ; fi g. Bedaren , JJlîntier hevig worden; Bo ire de 1'— rougie,
JYater drinken , waarin een weinig wijn
is; — blanche, Zerneiwater, o.; Un por.
teer d"—, Een 'vaterdrager , m.; Puiser on Tirer de 1'— , Water putten schep
pen ; — (IC reige , Sneeuwwaler ) o.
jeûner au pain et a t'— , Enkel water
en brood gebruiken; Buveur d'- , Wa
terdrinker, m ; — de savon , Zeepwa
ter, a.; — d'c rn pos , Stijfselwater, 0.;
Eaux teinéales, iWinerale wateren , o.
neerv. , Bronwater , o. ; van hier: Al
ier aux eauX , Naar de baden gaan;
Prendre les eaux , De baden gebsniken;
- bénite, Wijwater, o.; ook: zeAer water
hij ('olijken gebruikelijk ; - de Gou lard
Cu blanche , Gonlar # water ,o ; — ct'ainn , Alninwater , o. ; — d'arquebusade
11'oridavacer, o.; zie verder Water in
het andere deel ; Eau-de-vie , Brandt'wijn , rn ; jet d'— , Watersprong , m.;
Eau-forte , Sterk water, o. ; — rnère,
Water
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dat na de cristallisatie over-

blijft , 0. ; — régale , Koningswater,
o.; - seconde , ierzoec sterk water
o; fig fans. Donner des coups d'ipée
werk doen ; Te
'
dans 1'- , Een nutteloos
nit It q. q le bec dans l'— „ Iemafld op
het sleeptouw houden ; Faire veidr 1'1 la bouche, Deen watertanden; Suer
sang et -„ Bloed zweeten ; Faire yasir
1 5 — an moliti , Water op den saaelen bres.
gen , Zoden aan den dijk brengen ; Na.
get en grasde — , In overvloed leven
Revenir sur 1'— , Er weer boven op leo.
men ; Laisoer courir 1'— , Gods water over
Gods akker laten loapen ; Nager entre
deux caux , Tusschon twee strijdende

parten
inzitten ; Pleiter en - trouble,
ij
In troebel water visschen Porter dc
1'— a la rivière , a la mer, ffater in de
Zee dragen ; Faire de 1'— claire, toute
claire , Vergeefsche moeite deen ; Se nettre dans 1'— de penr de is pluie , Zich
in een greeter gevaar begeven , em een
gerinl'ef te vermijden ; 11 n'y a pas de
1'— a boire , Er wordt niets aan verdend; Ii n'y a pire - qae cclie qui dort,
Zie Dormir ; Se ressewbier Connie dccx
gouttes d— ,> Elkander gelijken als twee
droppels water : - bénite dc cour , ijdele.
beloften, vr. nsrv. ; Cette eutreprise eet Is
van-I'—, Deze onderneming is mislukt;
Etre comme Ie poisson dans 1'-. , Leven
als een yjtlije in het water ; C'est le
feu et I'—, Zij zin als vuur en we.

ter. -- ij'atet , Vecht, o., Regen,
-

II tombe de 1 5 — , Er 'alt vocht ;

M.;

Le temps eat l 1'— , Het weër is regen.
achtig. *_, Zweet, o.; 11 cot tout en

, huij is gebeel bezweet ; L'— lui dégoutte du visage , Het zweet druipt hens
van het gezigt. *__, leVater, o., Pis g,
vr ; Faire de l"— , LIcher de l'—, Zijn
water maken , Wateren ; Laisser aller
son — , Zijn water laten loopen. *
scheesay. , als : Ce navire fair — , Dit
schip is lek ; Aller faire de 1'— (Vérsch)
, water halen tiate en *_, van sons
moge vruchten Sap o
Glans

*__

us. ; Donner

— a nu chapean, Glans aan

eenen hoed geven. *_, in' diamanten,
Water, 0.
Eau-de-vie , f. Brandewijn , on.
Eau -forte , f Sterk water , 0. ; van' hier:
Graver a 1'—, Etsen ; Gravure Is 1'.—,
Etsing, vr ; Graveur Ii. l'-, Etser,m.
.0 Geètste

plaat , vr.

Eanx et foréts , f. pl, als : Administration
des —,

Bestuur

over de

rivieren

en

bosschen , o, ; weleer oök: Liofvoor de
fagt, visscherij, enz, o.
Ebahir(n'),v.pr. w.gebr., Zich verwonderen.
Ëbahissement,m. w gebr., Verwondering, yr.
Eharber, V. a. Besnoelfen. *_, Den baard

of ruwen rand van iets wegnemen.
(lad

maken

Ebarboir , m. Besnoeijer , m. , Werktuig

om

gtd

te

makçn, o.

Éharbu're'f. Rnwigheid, Oneffenheid1 , vr.
Ébardoir , In. Vierkant schraapme: , o.
Ebaroul , ad. us. schee'sw. , Bekaaid.
Ebat , in. bij jag. , ale : Msner nu ciuien

Is

1`—,3 Met resten hond gaan evandelen.

rn p1. enkel in: Prentice see , Zijn
vermaak nemen.
Ébattement , m. van een rijtuig , Speling
lbats,

(ensechen de boomen) , vr.
Ëbattre (u') , V. pr. Zich vermaken ,
lust igen.

ver.

ÉbaubL i, adj. pop. Verbaasd, Verwonderd.
Éauche, f. Schets, vr., Ruiv ontwerp .0.
er, V. a. li chetsen, Ontwerpen , EeEbauch
ee ruwe schets van . . . maken. *—,
Raw bewerken. °—., Moor de eerste
, maal hekelen.
Ebauchoir,m. Steekbeitel, m.
ve

hekel,

Gro.

in.

Ebaudir(s'),vpr. w,gebr., Zie/s verlustigen.
1 11 audissement,m w.gebr, Verlustiging, vr.
Ehe, f. Ebbe, vr.
Ëbène, f. Ebbenhout , o.; D'—, Ebben.
- houten,
Ebénacécs, f. pl familie van planten.
Ébuiar, V. a. Ds kleur van ebbenhout geven.
Ebénjcc , in. Ebbeisboom , sas.
Ebéoitte , in. Ebbtnhotitt'crker , Schrijn.
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werker (die in ebbenhout en ander
2C houtsoorten wcrk) , ii;.
E bénisterie , f. Scirijnwerkersberocp , o.
* - Schrijntverk ,
Ehénoxyle , in. zekere cbberiboorn
Ebertauder, v. a. (I'Pollen stefen) voor de
eerste maal scheren.
t', êtir , V. a. Versompen , Dom mken.
Ebionites , m. p1, zekere leetters , EL'ioniten , m. meery.
Ebisoler, Ebizeler, V. a. bij draaij. , Het
begin van eengat trec'stervormig maken.
]b1cthir , V. a. J7erblj,îden ; fig. C'est uric
beauté qui éblout, Het is eerie schitte.
rende of uitstekende schoonheid; fi g
)7e blinden, Bedriegen , 1J'lisleiden, Ver.

schalken.
Eb1ouisant,

te, adj. Verb1indend fig. SchiP

terensl.
É)louissement, in Verblinding , vr.
Eborgrier, .j a, Van één oog berooven; fig.
, fain. Het licht beneraen.
Eboter , V. a. (Eenen boom , die in gevaar
, is ee sterven ,) kort snoei/en.
Ehouillir, V. fl. enkel in de onbep. w. en
, het ven. dcelw. , Verkoken,
Ebouletnent, in. Inzakkiosg, Instorting, vr.
1bouer , V. 11. et S'êbouler ,, V. pr. instorten , Invallen ; fi g. La fortune a'ébou!e,

flee gtluk verdwijnt.
Ehouuio , M. Puin , o. , Puinhoop , M.
Ebouqueuoc, f. Nopster , vr,
Ebourgeounement, rn Uitdrinning der knop'
pta, vr.
Ebourgeonneau , zie Ebourgeonneur.
Eböurgeonner ,, V. a Uloduonnen.
Éboureomueur , In. naam van den Bon.
vreriil , Gros-bec et Pinion des Ardennes.

Ebounffé , he , adj. fam Wiens haar door

den wind in nanordegebrage is, Ver'
rvaaid.
Ebourrer ,,

V.

a. Het haar wegnemen.
a bij meted. , Behakktn.

Ebrécher, V. a. Eene scizaard in (eejt mes,
enz.) maken. * (s'), v. pr. als: S'—.
uric dent, Een stuk van eenen tand afbreken , afbijten ; van hier : Ebréché,
ée, adj. Schaardig.
Ebrener , V. a. bas , ( Een kind, dat zich
bevuild heeft

,)

reinigen.

Ebroudage, m. Doorhalen van het ijzer'

door de trekpiaat, 0.

draad

Ebroudeur, m. Trekker, (cie Ëbroudage,) m
broudi, adj. m. , als: Fil de fer—, Fijn- ate ijzerdraad , 0.
Ebroudin , rn Getrokken ijzerdraad , o.
Ebrouemenc , m. bij vecarts. , Krampachti.
ge beweging van de zijde , vr.
Ebrouer , V. a (Eene stof) in water nit.
spoelen. *_ (s'), v. pr. van paarden,

(op het

Snuiven

zien

van voorwerpen,

: welke dûen schrikken).
Ebruiter, v a Jiuschebaar vonken, Uitb.
zuinen. (o'), v. pr. Ruichtbaar worden

,

Uitlekken.

Ebuard, In. Houten wig , ono hout ee splij-

ten ,

vr.

Jbuu1irion , f. Opborreling , Borreling,
vr.

°,

Vurigheid, vr.,

Uitslag,m.

Ebnrne , f. geslacht van schelpen.
Ecachement , fl1. Verbrijzeliîsg , J/erplettering

,

vr.

Écacher, v. a. Plat drukken of slaan.
Ecacheur, m. Goudulager, m.
Écaffes, V. a. (Teen om te vlot/sten)

spenwen, op/i/ten.
Écaene , f. gedeelte tenor streng zijde.
ÉcaiI!age , Til. Afschil;eoen , o.
Ecaille, f.Schub, Schubboo,vr. -, Sc/se/p
(van schelpdieren), vr.-, Schildpad, o.Schilfer, vr.; Tomber
prr écailles , Afschilferen. * _ , Rolle
kerst

('an brood) ,

vr.

Ecaille-de-mer, f. steen , 'waarvan men zich

tot het

wrijven

van verwen bedient.

Ecaullement , in. Koler.ochilfer , vr.
- (a'), v. pr.
,, V. a. Scisubben.
Écriuller
Ébraiooir, in. Vaursc/oop, vr.
dfschilferen , 4fvallen.
Ehranchement, 'tn Berooving van takken, vr.
J brancher , V. a. Dc t.akken van . . . af. Ecailler, m. Oesterman , m.
Ecaillère , f. Oestervreuw , vr.
snijden, afbreken; van hier: Un arbrc
éhranché , Een boo m_, waaraan een tak Ecailleux, use, a(li. Schilferig, Sc/si/forced.
gebroken is.
Ecaillure , f. Schilfer (van lood) , vr.
rau!emenr , In. Scl2ndd(ng, vr.;fig. Schok, Ecale, f. Schaal, yr., Dop (van ee3 ei),
Stoot, rn
te. °, Dop , Bast, Bolster, us.,
, bij munt. , zekere plaats,
E hraner, v. a, Schudden , Bewegen , Doen
Schil , vr.
, scheepsw.
schndden ; fi g. Schokken, Ontroeren;
waar de meneer zit.
ook : Doen wankelen. (s') „ v. pr .
zie Escaic.
°Schudden ; fig. Ontsuellen, Ontroeren,
E caler, V. a. Doppen , Bolsteren.
* - , bij krijgsl. , Zich bewegen ; ook:
(s'), v. pr. Uit den do/s , den bolster
Wijken, Deinzen
of de schil gaan.
Ebrrsement m. j'rwijdirs van de iawen. Ecang, no. Blotijvel, m.
dige opening eener deur , enz. , vr.
Ecanguer ,, V. a. Blonrren.
Ebraoer , V. a. Van binnen verwi/den.
Ecangucur, in. Jélouwer 2 na.
Ebouziner,

V.
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.carbouiller, V. a. vuig., Verpletteren ,
Verbrijzelen.
carissoir, m. soort van ruimpriern , naald,
priem.
Ecarlate, f. Scharlakenverw, Sclharlaken-

Eccanthis, m. Tlleezige uitwas in den hoek
van het oog , m.
Eccathartique , adj. Zuiverend, Losmakend.
Eece-honio, in. Ecce -homo , (Christus aan
het kruis ,) m.
Ecciymose , f. Baaauwe plek , vr.
Ecciatisrne, m. zie Eclampsie.
Ecclésiarque, m. oudtijds, Opziener over
de kerken, enz. , Ecclesiarch , m.
Ecclésiaste , m. in het 0. T., Prediker, m.
Ecclésiastique , m. in de apocr. hoek., .Boek
der wijsizeid, o. ,jezus Sirach, m. *—,
adj. Kerkelijk ; Histoire —,. Kerkelijke
geschiedenis , vr. * —, m. Kerkelijk
persoon, m.
Ecclésiastiquement, adv. Ells een kerkelijk
persoon.
Eccope , f. Perpendiculaire tinonding der
hersenpan met een ones, vr.
Eccoprot;que , adj. Zacht purgerend.
Eccorchatique, adj. De verstoppingen weguse mend.
Eecrémocarpe, m. geslacht van planten.
Eccrinologie , f. gedeelte der geneeskan+
de , hetwelk over de afscheiding handelt.
Ecdigrae , in. bij de Grieken , soort van
Syndicus.
Ecdyssies, f. pl. feesten ter eere van Latona.
Ecervelé , é - e , adj. fig, Hersenloos , Brein loos. *—, m, flersenloos mensch, Dom userik, no.
Ecervelée, f. Domme vrouw, vr. , Dom
meisje, o.
Echafaud , in. Stellaadje, vr. * —, Steiger, o. *--, Schavot, o. *—, op een
vlot, soort van dubbe'e ladder.
Echafaudage, m. Bet maken van een ste iger , Steigeren , o. * - , Steigerhouten , o. mrv. ; figs . fVoordenpresal, vr.
Échafauder, V. n. Een steiger maken , Steigeren.
l chalas, m. Wijngaardstaak, Staak, m.;

kleur, Scliarlakenroode kleur,vr *—,
Scharlaken, o ; D'— , Schar - lakenscla.
Ecarlatine, adj. f. pop., zie Scarlatine.
Écarquillement, m. fam. Uitspreiding , vr.;
--des jambes , Sehrijding, vr.
arquiller , v. a. fam., als: — les jambes,
Ec
Schrijden ; — les yeux , De oogen opspalken.
Ecart , m. Ontwijking , vr. , Zijsprong,
m.; Faire un —, Eenen zijsprong doen,
Uitwijken, Ter zijde springen; fig.
Zijsprong, m. , Buitensporigheid, 4favijkYng , 4fdivaling, vr. * --, bij vee
Verwrikking , vr. * — , in het-nrts.,
kaartsp., Weggeworpene kaarten, vr. mrv.
* _, als: A 1'-, ad'. In een afgelegen'
hoek ; ook : Ter zijde ; Se tenir a i' -,
Zich schuil houden; fig. Mettre à 1'--,
Ter zijde stellen.
Ecartable , adj van vogelen , Opstijgend,
wanneer zij te warm worden.
Écarteler, V. a. Vierendeelen.
Écartement , ni. Afzondering, vr. * —,
Ontwijking , vr.
Ecarter, v, a. Vaneen scheiden, Verstrooi jen; — les jambes , De beerven vaneen
zetten ; — les vaisseaux , De schepen verstrooijen. * —, Verwijderen, Op eenen
afstand brengen. *—, Ter zijde brengen, Verwijderen, Verplaatsen , Uit
den weg zetten of nemen , Wegzetten ,
Wegnesten ; fig. Wegnemen , Doen ophouden , Verbannen , Verdrijven. * —,
Verstrooijen, Uiteen drijven; fig. Pernietigen , Doen verdwijnen. *—, 4f.
leiden , Afbrengen; -- q, q. de son chemin, Iemand van zijnen weg afleiden.
* — , van een geweer, als : — le plomb,
Den hagel verspreiden. *—, in sommige kaartsp., Afleggen , Wegwerpen. *(s'), v. pr. Uit elkander gaan, Zich
van elkanderen verwijderen. *-- e f..
wijken; fig. Afwijken; S'-- de . . . , Ver
Losgaan , elfschi ljeren. -laten.*,
Ecastaphylle , m. geslacht van planten.
Ecatir,, V. a. (Laken) zacht persen zonder carton.
Ecatoir, m. zekere sluithaak der zwaard
-vegrs.
J canecade , f. Stoot tegen het hoofd van
een paard , its.

Ecbole , f. in de toont» der ouden , Toevallige verhoogirsg ,.,.vr.

Ecbolique , adj. liet kramen bevorderend.
*--, Do vrucht afdrijvend.

fig. Se tenir droic comine un —, Zich zoo
stijf houden als een staak ; C'est on —,
liet is een magere schernoinkel , lijf
is zoo mager als een hout.
Échalassement , m. w. gebr. , Het zetten
der staken bij eersen wijngaard.
gehalasser, V. a. Staken bij (eersen wijn
zetten.
-stok)
Éclialier, m. Fleíning van dor hoist, vr.
Echalotte, f. Sjalot , vr.
Echannpeau, m. Eind van den hengel, waar
-ande
hoek wordt bevestigd, o•
Schamper, Échampir, v. a. De omtrekken

doen uitkomen.
Echancrer, V. a. .Boogswvijze uitsnijden;
van hier : Écbancree , ée „ adj. in de
kruidk=, Uitgesneden.
Echancrure, f. Ronde uitsnijding , yr.
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chando1e , f. Dakbordfe , DaipIankJe , o.
Echange , in. .Ruiling , vr. ; Commerce d'—,
Rulihandel, in.; En —, In railing.
* —„ Uitwisseling, vr.
changeab le, adj. Voor railing of uitwis-

seling vatbaar.
Ë changer, v. a. Ruilen, Verruilen (voor,
. contre). * , Uitwisselen. — , bij
, waschvr. , Stuk voor stuk nat maken.
Echangiste , m. bij regtogeL , Ruiler, m.
Echanson, m. weleer, Schenker . Mondschenker , m.; Grand — , Mondscheuker, Opperschenker, on.
chansonnerie, f. Schenkersambt, o.
- Schenkkamer , vr.
Echantignole , f. hout, dat de wagenas

vasthoudt

, 0.

Echantillon , m. Staal. Monster, o.; fig.
Staaltje , 0. Proef, vr. Standaard,
on. (waarnaar de maten en munten geijkt worden). * - , Dubbel van eenen
kerfstok, hetwelk de koopman heeft,
04

—, Model, o.

E charitillonner, V. a. Ijken. *

Eenstaal

, afsnijden.
Echanvrer , V. a. Braken.
Echanvroir, on. Hennepbraak, vr.
Echappade , f. bij houtsnijd. , Missnede , vr.
Échappatoire, f. fam. Uitviugt, vr.
.Echappe , f. bij valken., Loslaten van ee
sen vogel, om den valk jagt daarop te

doen maken,

0.

Echappée, f. (Jeugdige) onbezonnenheid,
vr.; vanhier: fi g. Faire q. ch. par échap.
péts , Iets bij horten en stoeten doen.
* —. , in de bouwk. , Genoegzame ruim.
te , om eene trap te passeren, vr.
als : - de larnière , Doorvallend licht
in eene schilderij , o.; - de vue, Ver.
schiet , Vergezigt (ttssscheo.a bergen,
, enz.), o.
Echappernent, iii. in een uurw., Gang , on.,ook: hefboom, usa de kwartieren te
. doen slaan, vs.
Echapper, V. U. ('de) Ontsnappen, Ontkomen, Ontgaan; — de prison, Uit de
gevangenis ontvlugten ; — ( Pane mala.
die , i'sn eene ziekte herstellen; - d'un
danser , Een gevaar ontkomen. *
o n tglippen, 'Ontglijden , Ontsnappen;
Sa cause échappa de sa main, Zijn rotring gleed hens uit de hand. , ()

Ontsnappen, Ontkomen, Ontduiken,
Ontwijken; —a la tempèce . Den storm
ontkomen; van hier: Cela échappe a la
vue , Dat ontsnapt aan heegezig; ; Laisser — , Laten ontsnappen , Laten voorbij
gaan; ook: Zich laten ontglippen, Zich
laten ontvallen. , V. a. Ontkomen,
Ossignan , Ontsnappen ; van hier :

belle , Er goed afkomen.

C

_ v. imp.

Ontsnappen, ontglippen; II lui est échappé un secret, (icon ontsnapte een
geheim. *_ (a'), v. pr. Ontsnappen
Ontkomen; ook: Zich vergeten, Op.
vliegen , Opstuiven.
Echarbot, m. Waternoot, vr.
geharde, f. Stekel (van tenen. clistel) , on.
*_, Splinter , us.
lchardonner , V. a. Van distels zuiveren.
Échardonnoir, on. Wiedijzer, o.
Echarner, V. a. liet vleesch van (een -vel)
afschrapen.
, Af.
Echarniire , f. Afschrapen , o.
- schraapsel , o.
Echarpe , f Sjerp , vr.- , bi) wondb.,
Doek, Sluijer, on. '°-, bij metseraarn,
Lengtouw, 0. Rigtlijn, vr.—,
Half kruis. 0.Schraag, yr , om
lasten op te heffen..'.
E charper, V. a. Een' zijdelinjschen slag
toebrengen ; fig. Vernielen , In de pan
hakken. - , scheepsw. , Een touw ooit
(eenen last) slaan , om (denzolven) op
te trekken.
Echars , adj. on. p1. scheepsw. , als: Vents
—, Schrale winden, rn nzeery.
charseter ,, V. a. Te ligt geld slaan.
Echasse , f. Stelt, vr. ; Marcher avec des
échasses , Op stelten loopen ; fig. 11 est
toujours monté sur des échasses , lijf
spreekt altoos in verhevene bewoordingen; Etre monté sur des échasses , Zich
veel laten voorstaan ; 11 nemble que cette
femme ooit nar des échasses , 1)1e vrouw
heeft vreeselijk lange boenen. .
Maatstok der steenhouwers, Rage!, on.
*_ 1 als : Echasses d'échafaud , Steigerpalen, on. nseerv.
Ëchasseø , f. p1. geslacht van vogelen.
Echassiers , til. p1. orde van vogelen.
Ëchauboulé , é e , adj. Vol vurige puisten.
Echauboulure , f. Vurige puist , vr.
Echaudé, on. zeker los gebak , (Soos?).
*_, e, adj. spr. w. Chat — craint l'eaQ
froide, Een ezel stoot zich geene twee«-maal aan éénen steen.
:E chauder, V. a.. Broeijen, in heet water
laten weekeoi;ook : fleet water op iets
werpen. *_(, V. pr. fig. Zijne vingers branden, Het hoofd stooten, Er
tegen loopeos , .r bekaaid afkomen.
E chaudoir, na. J3ro*iketcl, on. Br.oeikuip,
vr. '—, Broeipkoats, vr.
chauffaison , f. zie £hauffeWent in de a,
,

)

be reek.

Echauffant, te adj. Tierhittend..
Echatiffé , m. , als: Ses$ir 1' — , Brai.sder(g

ruiken.
Jçhauffe,f. in zoutk.,

Eerste beweiking,yr.
27
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ichauffement, m. Verwarming, vr. *—,
in de geneesk. , Verhitting , vr.
Echaufer , V. a. Verwarmen ; fig. Perhit.
ten , O,;tvlammen , elanvuren , Verwar
1'imagination , De verbeelding-men;—
doen ontvlammen ; — la bile a q. q. , le•
mand vertoornen of boos nzaktn. *
(s'), v. pr. Warm worden; S' — à mar-

cher , Zich warm gaan ; S'— sur la voie ,
(bij jag. van honden ,) liet wild hoe
langer hoe driftiger vervolgen;fig Warm
worden , Ontvlammen , In vuur goreken, Toenemen; ook: Toornig worden,
Opvliegen ,Opstuiven. * — , als : Le jeu
s'échauffe , Men begint grover te spelen.
Êchauffourée,f fam. Onbezonnenheid,Dwa.
ze onderneming , vr. * --, Toevallige
ontmoeting , Schermutseling , vr.

`chauífure, f. Vurig puistje , o.
Échauguette, f. Wachttorentje, o.
Échauler , zie Chauler.
Échaux , m. pl. Greppels, vr. meerv. , om
het water , dat eene weide besproeid
heeft, te doen afloopen.
Eche, zie Aiche.
Échéance, f. Vervaldag, T'ervaltijd, Per.
schijndag, m.
Échèandié, f. Bene plant.
Echec , m. Schaak, yr. ; — au roi , Schaak
den koning; — et mat, Schaakmat; fig.
Tenir en —, In bedwang houden ; ook:
Iemand verhinderen, een besluit te ne.
men * —, in het krijgsw., Verlies , o.;
fig. Nadeel, Verlies , o., Schade, vr.
Echecs , m. pl. Schaakspel, o. ; Joueur
d'—, Schaker, m.; jouer aux —, Scha
Stukken, o. meere. om te-ken.*,
schaken.
Échée , f. Streng (garen) , vr.
Échelage, m. Regt , ore eene ladder op eens
anders grond te zetten, Ladderregt , o.
Échelette, f. Laddertje , o. *—, zeker
werktuig der passementwerkers.
) chelier,, m. Kraanladder, vr. a—, soort
van ladder om in de mijnen te gaan,
JUijnladder, vr.
Ëchelle, f. Ladder , Leer , vr. ; Monter
avec on á one —, Langs eene ladder naar
boven klimmen; -- de bibliothèque, Bibliotheektrapje, I'inkeltrapje, o.; —
de corde, Touwladder, vr.; -- double,
Tuinladder, Tuinleêr, vr.; spr. W. I1

tire 1'— après lui , I1 a tiré 1'— après lui
.Après lui it faut tirer 1'-- , Men kan het
niet beter doen , dan hij gedaan heeft,
.[jij is onovertrefbaar. *—, in de
wick., Schaal , Maat , vr. * —, in de aard.
rijksk., Schaal , vr.; L7ne — de lieues,
de milles, Eene mijlschaal , * —, in
de toonk. , Schaal, Toonschaal, Toon-

ladder, vr. *••, in de ontleedk., Lad.
der (in het oor), vr. *—, Handel- of
Stapelplaats (in de Levant), vr.; Faire
—, In Bene haven der Levant binnen
loopen.
Echelon , in. Sport, vr.; fig. Trap, m.
* —, bij tuinl., van boomer. , als : Crottre en échelons, Met verdiepingen groei-

jeu.
Échenal , Écheneau , Échenet , m. Houten

dakgoot, vr.
Echène , f. geslacht van visscken.
Échenillage, m. Afvangen der rupsen, o.
Echeniller, V. a. De rupsen van .. . af.

vangen.
Échenilleur , m. geslacht van vogelen.
Échenilloir , m. Rupsenhaak , on. , Werk tuig , om do boomen van rupsen te zuiveren , o.
Écheno , m. Bak , waarin het gesnsoltene
metaal vloeit , m.
Écheoir, zie Echoir.
Ècheveau , na. Streng (garen) , vr.

Échevelé , be, adj. Metk- loshangende haren.
Échevin, m. Schepen, m.
Échevinage, m. Schepenschap , o.
Ez hidné, m. geslacht van zoogdieren.
Échif, ice , adj. bij jagers , kraatachtig ,
Gulzig.
Échiffre , m. Trapmuur , m. * -- , Hout.

werk eener trap, o.
Échi ;note , f. soort van klos.

Échillon, m. in de Levant, PYaterhoos , vr.
Fchimys, m. geslacht van zoogdieren.
Echin , m. naam van den geneesheer in het
Serail van den grootte heer.
Eehinacée, f. Purperverwige rudbeckia, vr.
Échinaire , f. geslacht van planten.
Échinanthe , m. geslacht van dieren.
Echine, f. Ruggegraat, vr. *--, in de
bouwk., zie Ova.
Éehisëe , f. Ruggestuk van een varken, o.
Échinéens, m. pl. familie van zoogdieren.
1 chiner, V. a. De ruggegraat breken; fig.
fam. — de coups, Duchtig afrossen,
Krom en lam slaan ; fig. Dooden (in
een gevecht , enz.), Doodslaan, erfmaken, Naar de andere wereld zenden.
E4chinides , m. pl. afdeeling van zekere
dieren.
Échinite , f. Versteende zeeëgel , m.
Échinochloa, m. geslacht van planten.
Échinochoryte • m. geslacht van dieren.
Echinocoque, m. geslacht van ingewandsnormen.
hchinocyame , in. geslacht van dieren.
Échinodactyles, m. p1. Stekels van versteende zeeëgels, m.
Échinodermaires, Échinodermes, m. p1. eene
klasse van wormen.
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Êchinoléne , f. geslacht van planten.
Échinolytre , m. geslacht van planten.
Echinomélo cactus, m. soort van dikbladen.
Echinomyie , f. geslacht van insecten.
Echinonée, f. geslacht van dieren.
Echinope , f. geslacht van planten.
Echinophora, f. naam van vele planten
met doornachtige vruchten.
Echinophore , f. geslacht van planten.
Echinophthalmie , f. zekere ontsteking der
oogleden.
Echinopoda, m. bij de oud., zeker heestertje.
Echinopogon , m. geslacht van planten.
Eehinopore, m. een Polypier.
Echinopus , m. naam van eenige plant.
soorten.
Eehinorinque, m. geslacht van ingewandswormen.

Echinorrhin, m. ondergeslacht van zeedieren.
Echiochilon s m. zekere plant in Barbarije.
gchioïde , f. geslacht van planten.
Echioïdes, f. pl. eenige planten van de
familie der Borraginées.
Echion, m. naam van een schelpdier. *--,
zie Ëchium.
Échiquier, m. Schaakbord, o.; van hier:
Planter des arbres en -, Boomen zoodanig
planten, dat zij vierkanten vormen.
-, in Engel. , zeker hof voor de fanantiën , Exchequer , m. * — , soort
van kruisnet.
Échite , f. geslacht van planten.
Fchium, m. naam van verscheidene planten.
Echmalotarque, m. Opperhoofd over de joden, gedurende de Babylonische gevangenschap , o.

Echmée , f. eerre plant.
Echo, m. Echo, vr., Weerklank, m.; fig.
11 eat 1'- de son frère , hij is de echo
van zijn' broeder. * -•, in de diehtk, ,
zeker vers , Echo , vr. * --, in de toonk.,
Echo , vr. * -, in de bouwk. , zeker
gewelf, Echo , vr.
Echoir, V. U. déf. Toevallen, Te beurt
,vallen ; - en partage , Ten deels of Te
beurt vallen ; fig. fam. Si le cas y échoit,
Indien de gelegenheid zich aanbiedt.
* — , Vervallen, Onszijn; La lettre de
change estéchue, De wissel is vervallen.
tchome , f. zie Tolet.
Échomètre, m. Toonmeter, Geluidmeter, m.
Échométrie, f. Maken van kunstige echos, o.
Échoppe, f. Kleine winkel onder een afdak , m. * -, op markten, Stalletje.
* - , Etsnaald , Naald, vr.
Echopper , V. a. Met de etsnaald werken.
Échorées , f. pl. geslacht van wormen.
Echouage, m. Zachte kust, waar men ge makkelijk stranden kan, vr.
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Echouement, m. Stranding , vr.
Echouer, v. n. Stranden * -, In stukken
slaan. *-, Schipbreuk lijden, Stran.•
den. s-., van walvisschen, Stranden,
T7astraken ; fig. Slecht uitvallen. *-,
Niet slagen. *_, v. a. Op strand zetten.
Echtre , m. eene plant.
Fchute , f. Toevalling van een goed aan
den leenheer, vr.
Écidie, f. geslacht van planten.
Ecimable , adj. Dat getopt kan worden.
Ëcimer , V. a. eenen boom , Toppen.
Fciton , m. geslacht van insecten.
Lclabousser, V. a. Bespatten, Beslijken.
Éclaboussure, f. (Opgespat) slijk, o.
Éclair, m. Weerlicht, a., Bliksem, Blik semstraal , m. ; 11 fait des éclairs , liet
weerlicht, Het bliksemt; fig. Passer comme un - , .1s een bliksemstraal voorbij schieten; ook: Snel verdwijnen. *-,
in de scheik. , Glans , on. , Flikkering,
Schittering , vr.
Eclairage , m. Verlichting , bir.
Eclairci, m. Opene plaats in een bosch,

(Laar,) vr.
Éclaircie, f. scheepsw., heldere plaats aan
den hemel bij mistig weêr, vr.
Eclaircir, v. a. Ophelderen, Opklaren. *-,
Helder of Blinkend maken. *—,• van
kleuren , Verzachten. * - , van vloei
Verdunnen. *-, Uitdunnen -stofen,;
- un bois , Een bosch uithakken. * --,
van de stem , .helderder maken, Perhelderen ; fig. Verklaren, Ophelderen,
Toelichten; - on Boute, Eene twijfeling
oplossen. * --- (se), V. pr. Blank of
Blinkend worden. * --, Ophelderen , Opklaren ; fig. Duidelijk worden , ,/an den
dag komen; S'- de,Onderzoek doen naar.
Ëclaircissement, m. Opheldering , Oplos.
sing, Verklaring, vr.
Éclaire, f. Schelkruid, o.

Éclairé , ée, adj. fig. Verlicht.
Éclairer, V. 11. imp. Weêrlichten, Bliksemen. *--, V. a. Verlichten; fig. Ver.
lichten, Toelichten, Duidelijk maken,
Verklaren. *-, Lichten; - q. q., Ie
lichten ; fig. Verlichten , Duide--mand
lijk doen zien, Den weg wijzen; - l'esprit -, Het verstand verlichten, ver
opklaren. *-, Bewaken, Het-heldrn,
oog houden op , Gadeslaan. *--, in de
schilderk., Het moedige licht aanbrengen. * _ (s'), V. pr. fig. Verlicht worden, Verlichting bekomen. * - a V. U.
in de scheik., Flikkeren.
Éclairette , f. eene plant.
Éclaireur, m. heldontdekkor, m.
Eclamé , adj. m. van sommige vogels , Met

een' gebroken' vleugel of poot, Lam.
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Eclampsie, F. Vallende ziekte der kinde.
ren, 'er.

Éclanche,f. Achterbout, in, zie Gigot.
Eciancher, V. a. De kreukels uit (b. V. la, ken)persen, strijken.

Eclat, m. Splinter, Spaan , Spaander,
m ; Voler en éclats, In stukken vliegen.
* - , Sterk geluid , o. , Slag , in. , Ge
druisch , Gesehal , o. ; - de tonnerre,
Donderslag,n.; —dc voix, Gil, Schreeuw,
2fl. - de rire , Cescheiter , Sc/2ateren ,
0. ; Faire de grande éclats de rire , Schateren van lagchen, Lagchen dat men
scliatert, Schateren.
, Gerucht
o. Faire de 1'.-., Gerucht tanken, Opzien baren ; ook : Leven maken , Tie.
ren , Kijven , Twisten. * Glans
in., 11e/der schijnsel, o., Luister,m.;
, fig. Luister , Glans , t,:.
Eclatant , te , adj. Schitterend , Blinkend,
helder. *_, Luisserrijk, Schitterend,
Uitstekend , Voortreffelijk. *_, Gerucht
usakend, Opzien barend. -, m. Val.cche diamant , in. , naam van zoo
. kere vogels met blinkende veren.
Eclatante, 1'. Schitterende vuurpijl, na.
Eclater, V. 0. Springen, Scheuren , Bersten , In stukken vliegen of springen;
(in deeu Zin ook: (s'), 'v. pr.)
*__ , Ziel: (plotseling ) veotoonen , (met
geaveld , gedruisch , core.) Uitbarsten,
Losbarsten ; Le tonnerre éclat: , De don"
der deed zich Isooren; van hier: - de
rire , Schateren van lage/un , Lagc/ze
fiat men schatert, Scl:ateren; fig. - en
injures, en invectives, eta reproche , contre q. q., hevig tegen iemand uitvaren ; Faire - des plainses, Klagtee
doen heoren. , Schitceren , B/inken ; fig. Schitteren, Uitblinken. *—,
V. a. Enaailleersel van goud afdoen.
Eclectique, adj. Tot geene bijzondere school
van 4iijsgCeren be/soorende, naaar de
vaarschijnlijkstc gevoelens iciezende
Eclectisch.
Ëclectisme , in. Uitlezende avijgetrte, vr.,
Eclectismus , 0.
Eclegme, tn. zie Lok.
Eclipse , f. Verduistering , Eclips , vr.;
- de soleil , Zotzsverduisterini , Zonnetaning , Zoneclips , vr. ; - de moe
Maaneclips , vr. fig. farn. II a fait une
— , IJij is plotseling verdwenen ; 11 a
faittine longue —, hij is lang afwezig
geweest; fi g. l7erdonkering, Vermindering van glans , vr.
jc1ipscr, V. a. yan hornelligcharnen , liet
licht van . . . onderscheppen, Ver.
duisteren ; fig. Verduisteren , Verdonkeren, In do schaduw stellen. *_(s),
;
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V. pr. Verduisteren. Perduisterd worden ; fig. Verdwijnen , Zich verwijde
ren. — , van dingen , Eensklaps ycr, dwijnen.
Eclipte, t . geslacht van planten.
Ec1ptique , adj. Tot de eclipsen behoorend,
Een e verduistering veortbrengend ,
cliptisch. * _ f. Zonneweg , no. ,
, cliptica , vr.
Ecliose, f. Spa/k, vr.
Spaan (waar.
van men trornuaels, doozen, euz. maakt),
on., Dun p/ankje, o.
Xaasmat,
vr.— , bij orgelnaak. , zekere sruk1ce
aan de zijden tan den blaasbalk,
Eclisser , v. a. Spa/ken.
Eclogite, f. zekere rots.
Eclope , f. geslacht van planten.
c1oppé , ée, adj. farn, Kreupel, Mank.
Eclore,v.n. dèf. van sommige dieren uit
eijeren, Uitkomen, Uit den dop komen , Gekipt worden. ' , van kin.
men , bloemen , enz. , Uitkomen , Onto
luiken. _, Voor den dag komen,
Verschijnen , Zie/s vertoonen ; Le jour
vient d"—„ commence d—. De dag ver.
schijnt, breektaan, Het begint te da.
gen; Faire — , Doen verschijnen, Aan
loot licht brengen, Voortbrengen, Doen
, ontstaan.j!
OntlulEclosion , Uitkomen , 0.
king, vr.
Ecluse , f. Sluis , yr. , zie Sluis in het an
, Sinisdeur , vr.
, dere deel.
Eçlusé, na. Klein Isoutviot, o.
Ec)useau , in. zie Eclusion.
Ecluséc , f. Sluis vol , vr. (water).
Eclusier, an. Sluiswachter , in.
Eclusion , zie Coulernelle.
Ecnéphis , na. 1/enige wind, Rukwind, sat,,
zie Travadoo et Tracade.
Ecobans , na. pl. zie Ecubiers.
Ecobuage, na. Her oponhnken van den
grond, enz., zie Ecobuer.
obue , f. Kromme hak , waarmede men
Ec
den grond breekt , m., zie Ecobuer.
Ecobuer, v. a. (Den grond) open hakken
met de écobue en deuzelveu daarop ver.
branden , waarna men de aarde met de
, asci: yrnchtbaar waakt.
Ecohure , F. zie Ecobue.
Ecofrai , Ecofrat , Écofroi , in. Snijtafel,
, Werktafel, Werkbank , yr .
Ecoinson , an. Hoeksreenen aan een venster
ofdeur,m.mrv. S'-, kioekkast, Hoek, kas, yr. Hoekbuffet, o.
Ecoltre , M . in sommige kerken , zeker gee:.
telijke , die her opzigt had over diegonou , welke de jeugd onderwezen.
Ecole, f. Pchool, yr. ; Camarade d'—, Schoolwakker, 5e/sao/kameraad, in.; Au soc.
-

.
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tir del'-, Bij het uitgaan der school;
Petite - , Kinderschool , Lagere school,
vr. ; van hier : Maitre d'- , Schoolmees-

Écorce, f. Schors, vr. , Bast, 'os. * --,
yan sommige vruchten, Schil, vr.; . d'orange, Oranjeschil , vr.; st r.W. Après

ter, m. ; 1láaltresse d'-, Matres, Schoolmatres , vr. ; fig. fate. Dire les secrets
de 1'-- , Uit de school klappen; L'- de
i'expérience, etc., De school der onder
vr. * - , in de wijs.-vindg,ez.
beg. en de schilderk. , School , vr. ; van
hier : Leerlingen van eenen schilder,
OM. tneerv., School, vr. *--, in het tiktak, als : Faire une - , Vergeten aan
te teekenen , swat men wint ; fig. Eene
lompe fout begaan , Eenen bok maken
of schieten.
Ecolezer, V. a. Boogswijze uithollen of uit.
slaan.

Ecolier, m. Scholier , Leerling , m. ; fig.
Faire une foute d'- , Eene lompe fout
begaan; fig. fain. Trendre le chemin des
écoliers , Den langsten weg gaan ; Tour
vu Malice d'---, Guitenstuk, Balddadigheid , vr. * -, Nieuweling , Leerling,
Beginner, Aanvanger , on.
tcolière , f. Scholierster , Leerling , vr.
* - , Nieuweling, vr.
Econnuire , v. a. irr. Op eene bescheidene
wijze verwijderen. * -, Afwijzen.
Economat, m. Post van huishouder, m.
*-, weleer, Bestuur over de inkomsten
van openstaande geestelijke ambten, o.
Econome, adj. Zuinig ,- Spaarzaam, Huis
Huishoudelijk. *_,m. Huis.-houden,
houder , ,Huisbezorger, Huisopzigter,,
m. * -, zeker dier. * -, f. Huis.
houdster, yr.
Economie, f. Huisbestuur , o. , Huis/zou..

ding, Huishoudkunde , vr.; van hier:
- domestique, Bezorging der inkom 4ten en uitgaven, vr., Beheer van zijn
vermogen, 0. ; - rurale, Landhuishoudkunde, vr.; -- rustique, Landbouwkunde ,
yr. ; -- politique , publique , générale ,
Staatshuishoudkunde , yr. ; fig. Staats.
zegeling, Staatsordening, vr. *--, Spaar.
zaamheid, Zuinigheid, Huishoudelijk.
held, vr. *-, Overeenkomst van de dec.

len, Behoorlijke inrigting, Verdeeling,
Regeling , Schikking der doelen , vr.
conomiqu„e, adj. Tot de huishouding behoorende, Huishoudelijk. * - , Spaar.
zaan , Huishoudelijk , Huishoudend.
Economiquernent, adv. Spaarzaam, Zuinig.
£eonomiser, V. a. Spaarzaam huishouden
met . . . , Bezuinigen.
Economiste , m. n. w. , Schrijver over de
staatshuishoudkunde , va.
Scope , f. Hoosvat , o. * - , bij bleekers
Hoosschop , Gietschap, vr.
Ecoperche , f. soort van hijschblok.
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avoir pressé 1'orange, on jette 1'--, die

het huis volbouwd is , breekt men de
steigers af. *-, Bovenste korst (der

aarde),vr.; fig. Schors,vr., Buitenste, o..
Icorcem.ent',. m. Ontschorsing, vr.
Ecorcer, V. a. Oneschorsen.
gcorché, m. bij schild., Figuur zonder
huid, om de spieren te teekenem, vr.
Écorche-eul , als : A -, adv. vulg. Op het
achterste kruipend; fig. Diet tegenzin.
Écorchée , f. zekere schelp.
scorcher, v. a. De huid, afstroopen, af
- no boeuf, Een' os het vel-trekn;
aftrekken ; spr. w. -- l'anguille par la
queue, Iets verkeerd aanvangen, De
paarden achter den wagen spannen ; II

n'y a tien de plus difficile à - que la.quéue.,

Iet einde is het moeij-elijkst. *-,, van
gestorven vee, Pillen. *-, I-let vel
afschaven , Schaven , Drukken ; Je nie
suis écorché la jambe, Ik heb mijn been
geschaafd. . * ..-- , Den bast van (eenen
boom) afstooten , beschadigen. * --,
als : - le palais , la gorge , (van. spi jzon ,) Benen wrangen of scherpen smaak
hebben , Scherp in de keel zijn ; van hier:
- une larague, Bene taal radbraken;
-- Ies oreilles , (van eene wanluidende
stem of muzijk ,) De ooren kwetsen of
zeer doen. °- , fie duur laten beta, len , Te veel afnemen , Snijden.
Fcorcherie, f. Vi/plaats, vr., Trilkuil, ns.
Écorcheur,, m. l'i lder , us.
Écorchure, f. Schram, Plaats, waar men
de huid heeft afgestooten ,. vr. ,. Lik
ge.-ars,m.*Optoingva
draaide zijde , vr.
Fcorcier , m. Schorspakhuia, o. ,
schuur, vr.
Ecore, f. scheepsw., Stut, m. *-, zeew.,
ou: *-, adj. als: Cáte -, Steile kust, vr.
$corer , V. a. scheepsw. , Stutten.
Écores , f. pl. Uitstekende kanten eener
zandbank, enz. ; Ce batuc de sable est
en - , Deze zandbank heeft uitstekende
kanten.
Ëcorner, V. a. Den horen of De h.arens
afbreken. * _, Den hoek of De hoeken
afbreken, afslaan, afbouwen; van hier:
fans. Een gedeelte van (iets) afnemen,
Verminderen; fig. Afbreuk doen,-Nadeel toebrengen, Verkorten, Besnoeijen.
Ecornifier, v. a. fans. (,dls tafelschuimer)
oploopen.
Ecoruifierie , f. faze. Sch.uimloopen.,. o,
Écoruifleur , us. fain, Schuipnlonper ., , Ta.
Telschuimer, rn.
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Écornifieuse , f. fam. Schuimloopster , vr.
Écornuzre„ f. 4fgestooten stuk aan den

Ecoussage , m. Zwarte vlek op Delftsch
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hoek van Benen steen , enz. , m.
Ecosser , V. a. Doppen , Uitdoppen.
Ecosseur, m. Dopper, ns.
Ecosseuse , f, Dopster , vr.
cot, m. Gelag , o., Vertering, vr. *—,
Aandeel , d2t ieder to eerre gemeen
vertering betaalt, Gelag-schapelijk
o. * --, Gelag , Gezelschap, dat za
men teert , o. ; fig. Parlez a votre —,
Spreek met uw gezelschap; ook: Spreek
met uws gelijken. * --, Boomtronk ,
waaraan de takken niet kort genoeg
zijn afgehakt, m.
EcBcage, m. Iet uitnemen der stengels
uit de tabaksbladen, o. *--, Ijzer.
draad, hetwelk door de tweede plaat
getrokken is, C.
Ecotard, m. scheepsw., Rusten (der hoofd.
touwen) , vr. meere.
EcBter, V. a. De stengels uit (de tabaksbladen) doen.
Ec8teur, m. Arbeider, die de stengels
uit de tabaksbladen doet, m.
Ecouailles, f. pl. Dijwol , vr.
Ecouane, f. bij munt., Egaliseervijl, vr.
*_, Vijl met enkele kersen, Rasp,
voor hout, enz, vr.
Ecouaner, V. a. bij n'.uut., (Muntstukken)
met de vijl het vereischte gewigt ge.
yen. * — , bij sommige kunsten. , Raspen, P jlfn.
:couanette, F. Rasp der kammenmakers, vr.
couène , zie Ecouane in de 2. beteek.
Eeouer, V. a. Den staart afsnijden.
Ecouet, m. scheepsw. , Hals , m.
Ecoufe, zie Milan.
Ecoulement, m. Elfloop, m., Uitvloeijing,
yr. * — , in de natuurk., Ui tvloeij i ng ,
ar.; van hier: Ecoulemens électriques,
Electrike vloeistoffen, vr. meerv.
Ecouler, V. n. in: Faire —, Doen afloopen of uitvloeijen. * — (s'), v. pr. Af.
loopen, .dfvloeijen, Uitvloeijen , Uit
-lopen,Wglopen,Wgvloijenf.
Voorbijgaan , Verloopen, Vergaan, Iffier.
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vliegen, Verdwijnen; ook: Ongemerkt
Veggaan, Verdwijnen; La fouls s'écoule,
liet gedrang verdwijnt. * —, V. a. bij
looij. , als : -- le cuir, De huiden laten
uitlekken.
Ecoupe , Econrée, f. scheepswoord, Be-

zem , m.

ourgeon, na. Vroege gerst , vr.
Éc
Ecourter, V. a. Korten , Afsnijden , IKorter maken ; van hier : -- un chien , un
cheval, Eer' hond of paard staart en
voren afsnijden ; fig. fam. Inkorten, Be-

kor.en , iJesnoeijen.

aardewerk, vr.
Ecoutant , te, adj. Luisterend , Toehnorend ; fam. Avocat — , dd vokaat zonder
zaken, m.
Ecoute, f. ,Luisterhoekje, o.; van hier:
fig. fam. Et
re aux écoutes, Toeluisteren,
Op alles naauwkeurig letten , Op den
loer staan; ook : Luistervinken. * —,
als : Soeur —, Non , welke eene andere
non of eene kostjufvrouw naar de spreek
vr. * — , scheepsw.,-kameryzlt,
Schoot , m. ; Haler sur les écoutes , De
schoten aanhalen ; Aller entre deux écoutes, Voor den wind zeilen. * _ , in de
krijgsbouwk . Togtgat (in kazematten),o.
Écoute-s'il-Aleut, m. Sluismolen , m.; fig.
fans. Ongegronde hoop, vr.; ook : I jde le belofte, vr.
Ecouter, V. a. hoeren of Luisteren naar,
Toehooren ; van hier : Cet homme s'écoute (parler) , Deze man spreekt zeer
deftig , (d. i. meent zeer goed te spreken); spr. w. Ecoute s'il pleut , Gij wacht
te vergeefs daarop. * —, danhooren ,
Luisteren of Hoeren naar; van hier:
fig. — trop son mal, zie S'écouter bene.
den. *—, Luisteren of Hooren naar,
Opvolgen , Volgen , remands raad volgen. * — (s') , v. pr. enkel in : S'— trop,
Te veel op zich zelven letten , Te bang
voor zijne gezondheid wezen.
Écouteur, m. , Ecouteuse, f. Luistervink,
na. en vr.
Écouteux, adj. m. Schichtig.
Ecoutille, f. scheepsw., Luik, o.
Écoutilloti, m. scheepsw., Opening in een
luik , vr.
Ecouvette , f. veroud. , Borstel , vr.
m. Ovendweil, m. * --, Wis.
Écouvillon,
sciser
(voor het geschut) , m.
Ecouvillonner, V. a. Schoon maken; ~ le
four , _Den oven dweilen; — Ie canon,
liet geschut uitwisschen.
Ecphractique, adj. , als : Remède — , cu :
* _ , ni. Losmakend geneesmiddel, o.
Ecphyse, f. Hoorbare uitdrijving van
lucht, die in de scheede is opgehoopt, an.
Ecphysèse, f. Snelle uitdrijving der lucht
uit de longen , vr.
Ecpiesme, m. soort van hersenpaubreuk.
Ecplexis, m. Krankzinnigheid veroorzaakt
door schrik, enz., vr.
Écraigne , f. Avond-bijeenkomst der dor pelingen, vr.
Ecran , in. Vuurscherm , Scherm , o. * --,
bij glasblaz. , Kap , vr.
Ecrancher, v. a. enkel sn: — les faux pits
d'un drap ,Deplooijen nit laken strijken.
1crasement, m. w. gebr., Verplettering, vr.
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gcrasé, ée , adj. fig. Plat , Te plat.
Écraser, V. a. Verpletteren , Vermorze.
len , Verbrijzel en ; oo k : Doodtrappen;
fig. In den grond helpen , Ongelukkig
maken, Van alle hulpmiddelen en uit
ook: Vernielen, Per--zigtenbrov;
,voesten. ° —, Doen bezwijken ; Erse

o.; — en lettres , Letterschrift , o. *",

écrasé sous le poids d'un fardeau , Onder

het gewigt van eersen last bezwijken;
fig. Vermoeijen, Vervelen.
Jcrelet, m. zekere Zwitsersche melkspijs.
Ecrémer, V. a. 4froornen, Den room van
... afscheppen ; fig. Het beste van .. .
nemen ; L'affaire est écremée, Het vet
is van den ketel.
Écrêmoire, f. soort van lepel ter opneming
van aan stukken gestootene dingen.
Écrénage, m, ,Elfsnoeijen van letters, o.
Ecréner, V. a. dfsnoeijen.
Ecrénoir, m. Snoeimes, o.
Ecr@ter , V. a. Het bevenste gedeelte van
iets afschieten , afnemen.
Écrevisse, f. Kreeft, m.; Soupe aux écre.
visses, Kreeftensoep , vr.; Yeux d'—,
Kreeftsoogen, o. meerv. *—, in de sterrek,,
Kreeft,m. *—, Steen, die in den kalkoven
Bene roode kleur heeft aangenomen, m.
Ecrier (s') , V. pr. Uitroepen , Roepen ,

Schreeuwen.

* — , V.

a. (Ijzerdraad)

met biksteen , enz. schoon maken.
Écrieur, m. Werkman , die het ijzerdraad
schoon maakt , m.

Ecrille, f. Rooster aan Benen vijver, m.
Écrin , m. /uzveelki stj e , o.
LEcrire, V. a. irr. Schrijven ; Se faire — h
la porte, Zijnen -naam door den Poor tier laten opschrijven; fig. fam. — de
(la) bonne encre à q. q. , Iemand in eenee brief duchtig doorhalen ; fig. La
destinée des hoormes est écrite an ciel ,
Des menschen lot is in den hemel op.
geteekend; Cela a été écrit au courant de
la plume, Dat is in haast geschreven ,
opgesteld ; 11 est écrit , Het staat ge.
schreven, Het is bepaald; spr. w. Ce
qui est éerit, est écrit, kVat geschreven
is, blijft geschreven. *—, Schrijven,
Spellen.
terit, m. Geschrift, Schrift, o.; Par —,
Schriftelijk; Mettre on Rédiger par—,
In schrift stellen , Opschrijven , Opstellen ; Mettre en —, Opschrijven (in
een zakboekje) ; fam. Coucher par —,
Opschrijven , Opstellen , Stellen, *—,
Geschrift, o
tcriteau, m. Aangeplakt briefje, lordje,
aan een huis, enz., e.
Ecritoi e , f. Schrijfkistje , o. , Schrijf.
koker , no,
Écritur:, f. Schrijfkunst , vr. 4 Schrift
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Geschrevene letters , vr. mrv. , Schrift,
o. ; — batarde , Staand schrift , o. ; —
coulée, Loopend schri ft, o. * --, Schrift,
0. Wijze van schrijven , hand, vr.;
fig. Concilier des écritures , Strijdige
zaken vereffenen. * --, Schrift, vr.
* — , bij koopI., Schriftuur , vr. *--,
Wijze van boekhouden ten aanzien der
taunt , vr. * - , scheepsw. , pl. Ecritures , Schriften , Papieren , o. meerv.
*—, in de nat. hist., zekere visch ; —
grecque , — chinoise , namen van schelpen.
E`crivaillerie, f. fans. Teelschrijverij , vr.
1crivailleur, m. fam. Slecht schrijver, Peelschrijver , m.
Ecrivain , m. Schrijfmeester, no. *-,
Schrijver , m.
Écrivassier, ns. fam. Slecht schrijver, Veel.
schrijver, m.
Écrive, f. zekere weversboom.
Ecrotage, m. bij zoutbronnen, Wegneming
van de oppervlakte der aarde , vr.
Écrou , in. Moér (eenei schreef), vr.
* —, Naamlijst der Revangenen , yr.
Ecrouelle , f. Garnaal _ uit zoet water, yr.
Ëcrouelïes, f. pl. Kliergezwellen , o. mrv.,
Klieren , vr. metros.
Écrouelleux , use , adj. Pan. kliergezwel.
len. 'k — , Met de klieren gekweld.
Ecrouer, V. a. Op de rol der gevangenen zetten.
Ecroues, f. p1. weleer, Rol van de uitga•
ven voor 's konings mondbehoeften, vr.
Ecrosir, V. a. Koud smeden, 1%le.t den ha+
mer harden.

Ecrouissenent, m. Koud smeden, o. , Bar.
j

ding met den hamer, vr.

Écroulement, m. Instorting, Inzakking, vr.
£crouler (s'), v. pr Instorten, Invallen,
Inzakken ; fig. Instorten , Verwoest
. worden.

Fcrobter, V. a. De korst van ... afsnijden.

Ecru , no , adj. van zijde , enz. , Ruw.
Ecrues de bois,£.pl. Nieuw gewassen hout,o,
Ecsarcowe , m. 1leezig uiwas, o.
Lcthèse, f. Geloofsbelijdenis door Hera•
clius,

vr.

Ecthlipse, f. t'erzwijgisig der no aan het

eind van een woord in de Latijnsche
verzen , vr.
Ecthymates, f. pl. zekere puistenop de huid.
Ecthymose, f. Verdunning des bloeds, vr.
Ectopie, f. Ontwrichting, vr., zie Luxation.
Eetopocystique, adj. De verplaatsing der
blaas betreffende.
Ectopogones , f. pl., zekere planten.
Eciropion , m. zie Eraillement.
Ectroprotiquu, zie Fccoprotique.
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Ectrosie , f, geslacht van planten.
Ectrotique , adj. , als : Remède --, or
* - , m. Middel ter afdrijving der lijfs-

Écumette , f. werktuig ter zuivering der
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vrucht, o..

Ectylotique, adj. De verhardingen oplossend.

Ectype , f. lfdr Merel , o.
Ecu, m. weleer, Schild, o. *-, Wapen
Schild , o. * -, naam van on--schild,
derscheidene munten, Kroon, vr., Daalder , m. * - , in de nat. hist. , als : de Brattensbourg, zekere versteening. *--,
in de sterrek., als: - de Sobieski, zeker sterrenbeeld van het zuid. ha/fr.,
Schild van Sobieski, o.
Écuage, m. bij het oude leenr. , Regt, hetwelk men wegens vrijstelling van de
dienst betaalde , o.

Ecubier, in. scheepsw., Kluisgat , o. *-,
Kluishout, o.
Écueil, m. Klip , vr. ; Se briser contre un
--, Op eene klip verbrijzeld worden;
fig. Klip , vr.
Ecuelle, f. Schaal, Kom, Nap, vr. *-,
pl. Écuelles , Vaatwerk, o. , Vaten , o.
meere. ; Laver les écuelles , De vaten
ivasschen; Lavures d'écuelles, Spoeling,
vr. , T'aschwater, o. ; fig. lllettre tout
par écuelles, Uithalen, Niets ontzien,
Goed onthalen. * -- , scheepses. , Ijzeren plaat, waarin Bene spil draait.
* -_, in de nat. bist., Schijf, door de
vereeniging der buikvinnen bij een/ge
visschep , vr. * -- , als : - à vitrifier,,
zie Thr en Scorificatoire.
Ecuelle-d'eau , f. zie Hydrocotyle.
Écuellée, f. Kom, Schaal, Nap (vol), vr.
Écuisser, V. a. .Kenen beans van onderen
dun maken , om hem te vellen.
Ec
ula, m. zekere visch.
Eculer, V. a. Neerhakken. *--, (liet was)
tot kleine koeken maken. *- (se), v.
pr. Neêrhakken , Van achteren neer hakken.
Éculon, m. Wasgieters kom , vr.
Écumant, te, adj. Schuimend.
Écume, f. Schuim , o., Bruis, vr. ; fig.

Schuim, Uitschot, 0.
Ecume-de-mer, f. Meerschuim, o.
Ecume-de-terre , f. zekere aardstof.
lÉcume-printanière, f. Koekoekspog , o.
Emmer, V. U. Schuimen. *--, Schuim.
bekken. * -, V. a. Schuimen , . fschui
men. * —, als : - les mors, les cótes,
Zeerooverij plegen; fig. fam. - les nou
Overal rondloepen , am nieuws-vels,
op te sporen; - les marmites, Tafel.
schui :azen. *-, bij valk., als: L'oiseau
écume sa proie, De valk schiet op Zijne
prooi neér.

Écumeresse , f. Groote suikerpan , vr.
pijpaarde.
Ecumeur, m. fig. •- de mer, Zeeschuinmer , m.; - littéraire , - de littérature,
Zwoeger in de letterkunde, m.; fam. de marmites, Tafelschuimer, m.

Écumeux, use, adj. bij dicht., Schuimend.
Ecumoire, f. Schuimspaan, Schuimlepel, m.
Ecorage, m. Schuren, o. zie Ecurer.
Ecureau, m. Werkman, die de kaarden
schoon maakt, m.
Ecurer, V. a. Schuren. * ...., Mat wri j
ven. * -, Schoon maken, De wol uit
de kaarden doen.
Ecurette, f. bij luitmak., zekere wrijver.
+`cureuil, m. Eekhorentje, o.
Ecureur, m. Schuurder, we * -, Nacht..
werker, on.
Écureuse, f. Schuurster, vr.
Écurie , f. Stal (voor paarden , muilezels,
enz.) , m. * -, van Benen vorst , Paar.
denstal (d. i. de paarden., rijtuigen en
de personen, welke daartoe behooren), m.
Ecusson, m. Wapenschild, o. *_, scheepsw.,
Schild, o. *—, bij tuint., Oog (om te
enten), o.; Greffer en -, Oculeren. *-,
in de geneesk., Zakje met kruiden, e.
* -, bij slotenmak., Plaatje op het .sleu, Zaad.
telgat , o. * -, in de nat.
kegeltje der Lichens, o. *---, achterste
gedeelte van sommige insecten. * --,
als : - fossile, zekere versteening.
Ecussonner, v. a. bij tuint. , Oculeren.
Ëcussonnoir,' m. Oculeersr.esje , o.
Ecuyer, m. Schildknaap, m. * -, Edelman , jonkheer , m. * — , (TVorstelTjk)
stalmeester , m. * -- , Paardsnberá j
der , Pikeur , m. ; van hier : Etre bon
, Goed (Sc paard) rijden. * -, Gele i der, Staatsjonker van Bene aanzien..
lijkt dame , m. * --, als : -- trenchant,
1/oorsnijder , m.; - de cuisine , Keu
* -- , bij' tuint. , Paal-kenstr,m.
of Steak, om eenen boom daaraan te
binden , m. * - , bij jag. , jong hers',
dat een oud verzelt, o. * -, bij wijn gaard. , Valse/ze wijngaardloot , vr.
Edalopat, m. zekere doren.
Edda, f. Edda , vr.
Édéchia , f. een heester.
Édelspath, nn. soort van veldspaath.
£den , m. Eden, o.
Édenté , ée , adj. Tandeloos.
Édenter, V. a. De tanden uit ... breken.
Edentés, m. pl. familie van zoogdieren

zonder tanden.

Eder, m. geslacht van planten.
Edifiant, te, adj. Stichtelijk.
gdificateur, m. ongebr. , Stichter, m.
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Edification, f. fig. Stichting , Zalving vr.
Edifice, n. Gebouw., 0.
Edifier, V. a. fig. Opbouwen.Stich
ten , Een goed voorbeeld geven.
Edile, in * in de Rom. gesch., J3ouwmees.
ter ,
Edilité f. in de Rom. gesch. , Bouwmees.
terschap, o.
dit , m. Jieveischrif: , Edict ,> o.
Editeur , in. Uitgever , (d. i. gelerterde,
welke het 'werk van een' ander' ter
porte bezorgt ,) n.
Edition , f. Druk , m., Uitgave , yr.
Edredon , in. Eiderdons , o.
Educateur , in. ongebr. , Opvoeder,, in.
Eclucatrice , f. ongebr. , Opvoedster ,
Education , f. Opvoeding , vr.— , Op..
- kweeking , Kweeking , yr.
Edulcoration , f. Verzoating , vr,
Edulcorer , V. a. i7erzoeten.
Eduquer , V. a, pop. , Opvoeden.
aufi1er , v. a. Uitrafelen , or,,o over de
hoedanigheid te oordeelen.
Effaçable, adj. Uirgewische kunnende war'
den , Uitwischbaar.
Effacement , m. w. of niet gebr. , Uitwissching, vr.
Effacer, v. a, Uitwisschen , Uitdoen , Uit
vegen ; fig. Uitwisscioen , Doen verdwifven, (In glans) overtreffen, In
de schaduw stellen, Verdonkeren. '-,
als: - le Corps, I'épaule, Het hoofd,
Den schouder een weinig intrekken.
Effaçure, f. Uitivissching, vr.
Effncr, V. a. 4fbladeren, De bladeren

afdoen.
Iffaré, ée, adj. I7erschrikt, I7erwilderd,
Verjaagd.

Effarer , V. a 1/erschrikt maken , Doen ver.
schrikken , Verschrikken, "- (s') , v.
pr. I7erschrikt werden, Verschrikken,
(over , de)

Effaroucher , v. a. Verschrikken , Schuw
niaken , Verjagen ; fig. Verschrikken,
Eenen afkeer inboezemen.
Effarvette , f. zie Fauvette des roseaux.
Effectif, lve, adj. Wezenlijk (zijnde). *,
m. n. w . Voorraad, in.
Effectivenient, ado. Wezenlijk, In der daad.
Fffectrice , adj. f. Uitwerkend.
Effectuer, V. a. Uitwc:ken , Uitvoeren,
Verwezenlijken.
ffé1ures , f. pl. Snippers van vellen , waarvan men lijm maakt , in. nieerv.
Effrnination , f. I'erwijfdheid , vr.
Efléminé , de , adj. Verwijfd , Weekelijk.
* - , in. Verwijf'de , in.
Efféminer , v. a . Verwijfd maken. *. ( s'),
V. pr. I'erwijfd worden.
Effendi , in. bij de Turken , Effendi, Regts.
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geleerde , no. ; van hier : Reis , Opper.
sta der regtsgeleerden , Reiseffendi , na.
Effervescence, f. Opbruising , Opborre.
King, vr. ; fig. Opbruising , vr.
Effervescent, te , adj. Opbruisend, Opbor.
releud.

Effet , in. Uitwerksel , o., Uitwerking,
vr ; van hier ; - rétroactif, Terugwer..
kende kracht, vr.; Pour on A cet —,
Tot dat einde, Te dien einde; A quel
—?, Tot wateinde?, Waarom?; A 1'—
de, Om, Ten einde; En —, In der
daad. * - , Effect, Stuk , Deel (van
lemands bezittingen), 0.; van hier:
Effets , p1. Effecten , Roerende goedederen , 0. nieery. Vermogen , o.; - ci.
vils , Burgerlijke regten , o. nary.
Effeuillaison,f.4fbladere;; , On tbladeren,o.
Effeullier, zie Affaner. (s') , v. pr.
De bladeren verliezen ; ook: Losgaan.t
Efficace, adj. Krachtig , Werkzaam. '°.-,
bij godgel. , als : Grâce -, Uicwerkende
genade , vr. ° - , f. zie het meer ge.
bruikelijke Efficacité.
Efflcaceneut , adv. Krachtig., Krachedadig ..
Met kracht..
Efficacité , f. Krai'fit , Krachtdaoiigheid,
Werking , vr.•
Efficient, te , adj , enkel in: Cause eflicien-

te, Werkende oorza4k,7 vr.
Efligie, f. Iifbeeldin of Beeldteuis van
eenen misdadiger, die afwezig ter dood
veroordeeld is ,• vr.,; van hier : En ,
In beeldtenis, (In effigie).
E ffi gier, V. a ongebr., In beeldtenis ver-'

branden, enz.
Eflulé, U!. RouwkleednsetfranJes, a. *-,
ëe, adj. Dun, Rank , Smal; Avoir la
taille effilée , Rank van leest zijn ; Avoir
le visage -, Een lang en mager gezigt
hebben. •. :
Effiler , V. a. Uitrafelen. *bij pruilunak.,
v. pr. Losrafelen.
Losmaken. *,
Effilocher, v. a. . Lospluizen. * —, V. U.
Lappen lospluizen. .
.
Effilocheur , in. Pluismachine , vr.
Effiloques , f. p1. Losse. zijde , y
Effiluse, f. Rafels, in. meerv.
Effioler, V. a. Het blad van (het koren)
afdoen , wanneer het voor.,dè ' n winter
_, in velestreken,
te sterk schiet.
zie Effaner.
E ffl anqu . ée , .adj. Dun , Mager.
E ffl anquer, V. a. Dun maken, Mager doen
worden (inzouderh. een paard). •-,
bij horlogiemak , Dun maken; van hier:
Lime it -, Vijl om dun ee maken, yr.
Effleurage, in. Afsc ls rapiug van huaden
op den haarkant, yr.
Efi1eurer V. a. Schranimen 9 Dc huid af.
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schaven , Even open rijten , Slechts
iveinig openen, De oppervlakte een wei
losmaken. s..., Even aanraken,-nig
Langs schampen; fig. Even aanroeren,
In her voorbij gaan van iets spreken.
*—, De bloemen van (eene plant) af.
plukken , afdoen. * —, dan de haar.
zijde (een vel) afschaven.
Eflieurir, V. n. in de scheik., Ells bloemen
aanzetten.
Effieurures, f. pl. Vlekken op een vel, vr.
meerv.
Ef orescence , f. in de scheik. , Bloemen,
yr. meerv. * —, in de geneesk. , Uitslag, m. *—, in de kruidk. , Bloeijing ,
vr. , Bloei , m.
Eforeseent, te , adj. Bloemen aanzettend.
Effioter, V. a. zeer. , Van Bene vloot afst/zeiden.
Effluence, f. Uitvloeisel, o., Uitvloei'jing , vr.
Effluent, te, adj. Uitvloeijend.
Effluve , m. Uitvloeisel , o.
Efuxion, f. bij vroedmeest. , Uitvloeijing
der vrucht kort na de bevruchting, vr.
§ Effodientia, m. zeke orde van zoogdieren.
Effondrement,m. in den landb., Wending, vr.
Effondrer, V. a. in den landb. , Diep om.
graven , Wenden. * — , Instooten , Inslaa n . * — , Hets ingewand uit (gevogelte) halen.
Effondrilles, f. pI. Grondsop , o., Drab,
.,
vr., Dik, o.
Efforcer (s') , V. pr. (de) Zich beijveren,
Zijn best doen , Trachten, Pogen.
Effort, m. Poging, vr. *—, Voortbrengsel , o. *—, Kracht, Moeite , vr. , Geveld , o. * — , als : — de reins , Pijn
in de zijde , wanneer men poging heeft
gedaan , om een' zwaren last ' op te heffen, vr.
Effraction, f. Breuk , Inbraak, vr.; Vol
avec —, Diefstal met inbraak, m.
Effraie, f. soort van uil.
Effrayant, te, adj. Verschrikkelijk, Schrik
Ijselijk, Vervaarlijk.
-barend,
Effraye, zie Effraie.
,
Schrik
aan
Verschrikken
a.
V.
brayer,
Schrikken (de, voor).-jagen.*(s'),vpr
Effréné , ée , adj. Teugelloos, Toomeloos ,
Wild.
Eífriter, V. a. in den landb., Uitmergelen,

*_.

Uitputten, Onvruchtbaar maken.
V. pr. Uitgemergeld worden , On.
vruchtbaar worden.
Effroi, m. Schrik, m., 4 grijzen, o.
Effronté, ée, adj. Onbeschaamd, Schaam.
teloos. *—, m. s Effrontée f. Onbeschaamde, m. en vr.
(s'),

Effrontément , adv. Onbeschaamd , Onbeschaamdelijk.
Effronterie, f. Onbeschaamdheid , Schaam.
teloosheid , vr.
Effroyable , adj. Verschrikkelijk , Ontzettend, Vreeselijk. *—, Zeer leelijk,
Afschuwelijk. *—, Buitengemeen, Ver.

schrikkelijk.
Effroyablement, adv. Verschrikkelijk.
Effumer , V. a. bij schild. , De kleuren ver
-zachten.
Effusion, f. Uitgieting , Vergieting , Stor.
Ling, vr., storten , o. ; fig. — de coeur,
Ontboezeming , Levendige uitdrukking
van de gevoelens des harten , vr. * —,
Uitstorting van bloed , enz. in het
celachtig weefsel, enz., vr.
Effourceau , m. Stel ter vervoering van
lasten , enz. , o.
ggagropile, f. Bol haar, enz. in de maag
van herkaauwende dieren , m.
Égagropile-de-mer, f. Zeebal , m.
£gal, Ie, adj. Gelijk; Jouer h jeu —, Ge.
lijk spel spelen. * —, Gelijk, Even.
redig. *--, Gelijk, Onveranderlijk.
* —, Gelijk, Effen; fig. Effen, Glad.
* --, Onverschillig ; Tout lui est —, Alles is hem onverschillig. , m. Gelijke, m.; Mon -- , Mijns gelijke; A
1' — de, Even zeer als.
Egalé, ée, adj. bij valken., Gespikkeld.
Egalement , adv. Gelijk, Gelijkelijk , Op
gelijke wijze, Even zeer.
Egaler, V. a. Gelijk maken , Egaliseren.
* —, Gelijk zijn aan, Evenaren. *—,
Vergelijken, ( met , à ). * --, Gelijk
komen , Den zelfden trap bereiken.
* — (s'), V. pr. Zich gelijk stellen
(met, à).
Egalisation , f. Gelijkmaking , Iferefe•
fling, vr.

Égaliser, v. a. Gelijk maken.
Égalisures, f. pl. afgescheiden kruid.
Égalité , f. Gelijkheid , vr. ; Distribuer
avec —, Gelijkelijk verdeelen.
Égalures , f. pl. Witte stipjes op den rug
van eenen valk, o. meerv.
Egard, m. Achting of Oplettendheid, die
men voor eenen persoon of zaak heeft ,
a q. ch. , Acht
vr.; Avoir — à q. q.
op iemand of iets geven. *—, ,4chting,
yr. , Eerbied , m. , Ontzag , o. ; Avoir
des égards pour q. q. , lichting voor
iemand hebben ; van hier : En — a,
epzigt tot;
Uit aanmerking van, liet
A 1'— de, Wat aangaat, betreft, Ten
aanzien van , Met opzigt tot ; A mon
— , Te mijnen aanzien ; A cet égard-là ,
A cet —, Te dien aanzien; A différens

Cu

égards, Sous divers égards, In verschil.
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lende opzigten ; A tous égards, In alle

Aglantine, f. Egelantierroos, Wilde roos,

opzigten.

Egaré, ée,. adj. J7erdoold, Verdwaald;
figs Verward; Avoir la vue égarée , Een
verward gezigt hebben; Ce cheval a la
bouche égarée , Dit paard heeft eenen
bedorven' bek.
Egarement, ra, w. gebr., Elfwijking van
den weg, Dwaling , yr.; fig. Dwaling,
Buitensporigheid , vr. ; van hier : —
d'esprit , Krankzinnigheid , Zinneloos
held, vr.
Égarer, V. a. ran den weg afbrengen ,
Doen dolen of dwalen; fig. In de war
brengen , Verwarren , Doen dolen ; la
bouche d'un cheval , Den bek van een
paard bederven; -- l'esprit à q. q., Iemands verstand benevelen, Iemand van
zijn verstand brengen. *-, Verleggen,
(zoo dat men iets niet wedervinden kan).
*- (s'), v. pr. Afdwalen , Verdwalen,
.Dwalen; S' — de son chemin , Pan den
weg afraken; fig. L'esprit s'égare , Het
verstand raakt verward. * - , Zich verwarren , Van zijn onderwerp afwijken.
Egaroté , ée, adj. van een paard , .flan de
schoft bezeerd.
gayer, V. a. Vervrolijken, Vermaken,
Opvrolijken, Opruimen. *.-, Spoelen,
Opspoelen , Uitspoelen , De zeep uit
(linnen) spoelen. * — , bij tuin!. , als :
- un arbre , Eenen boom door het snoei jen lucht geven en de takken behoor.
lijk plaatsen, aanbinden , enz. * - (.s'),
V. pr. Zich vervrolijken , Vrolijk worden; S' - 1'esprit, Den geest opruimen;
van hier : L'auteur s'égaie , De schrijver neemt een' vrolijker' toon aan ,. S'sur q. q. , Zich ten koste van iemand
vermaken.
Égéle, f. Lijsterbessenboom, m.
JEgéon , m. geslacht van schaaldieren.
Egéone, f. geslacht van schelpen.
Ege ► an, m. zeker mineraal.
Egérie, f. geslacht van schaaldieren.
Egérite, zie Aegérite.
Egersis, f. bij de oude Grieken , gezang,
dat bij het ontwaken van nieuw getrouwden werd gezongen.
Egialite , r. een heester.
Jgibole, zie Egobole.
Egide, f. in de fabell. , Schild van Minera s o. * —, .Borstharnas , o.
Egilops , zie Aegilops..
Eginétie, f. geslacht van planten.
Egipan , m. Boschgeest , M.
Égiander, v. a. (Een paard) eene klier
uitnemen.
hglantier , m. Egelantierroos , vr., lY lde
rozelaar, m., Hondsroos , vr.

vr.

E lefin, tn. een viseb.
Église , f. Kerk , vr. * - , Kerk , Gemeen te , vr. * -- , Kerk , Kerkdienst, vr.
gue, f. Herdersdicht, o., HerdersEglo
zang m.
Egobole , m Offer van eene geit , o.
Egoger , V. a. Oren , staart, enz. van
(een kalfsvel) afsnijden.
Egohine , f. soort van handzaag.
Egoïser, V. n. Te veel van zich zelven
spre ken.
Egoïsme , m. Eigenbelang, o., Zucht om
steeds van zich zelven te spreken of
alles tot zich zelven te betrekken, vr.,

Egoismus, o.
Egoïste, m. et f. Die altijd van zich zelven spreekt, .Egoist, m. * -, m. Wijs
geer, welke geene anderewaarheid erkent , dan zijn eigen bestaan , m.
J gologie, f. Zucht, om te veel van zich
zelven te spreken, vr.
Égopogon , m. eene plant.
Égorgeoir , m. Marszei lsgordi j n , yr.
Egorger, V. a. De keel afsnijden, Slagten. * , Worgen, Verzorgen , Ver.
moorden, Dooden.
Égorgeur , m. Moordenaar , m.
Égosiller (s'), v. pr. Zich overschreeuwen,
Zich de keel afschreeuwen. *-, van
vogelen , Sterk zingen.
Egouen, m. eene schelp.
Egougeoir,m.Waterlozing in eene mijn, vr.
l;gout, m. Goh, yr., Waterloop, m,
Riool , o. * - , 4f oop van het regen.
water, Drup, - Drop , m. *.-., Pijp
van was, vr. *-, bij glasblaz., zekere
houten tafel. *--, bij suikerraff. , zeker
suikerwater.
Egoutter a v. n. Uitlekken ; Faire on Laisser --, Laten uitlekken. *-, v. a., als:
-- des terres , Greppels door akkers ma.
ken, om ze droog te doen worden. * -,
bij spiegelmak. , als : -- one glace , Het
overtollige kwikzilver laten afloopen.
* - , bij kaarsenwak. , als : - la chandelle, De kaarsen laten afdruipen en
droog worden. * _ , bij hoedenmak. ,
als : - on chapeau, Eenen hoed op den
vorm fatsoeneren.
Egouttoir , m. Rek , waarop men vaat -k
werk te drongen zet, o. * --, bij kaartenmak., zekere tafel. *-, zeker werk•
zuig dergenen , die gemarmerd papiermaken. *_, scheeps.v., Droogrek, o..
Égouttures, f. pl. Onderste uit een vat,,
Drab , vr.
2grafbgner, V. a. pop. zie, tgratigner.
Égrainer s zie Egrener.
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Egrapper , V. a. Druiven van de trossen
plukken.
Egrappoir,, m. Werktuig, om de druiven
van de trossen te doen, o. * —, Plaats,
waar men den ijzererts wascht, vr.
Egratigner,v. a. Krabben, Open krabben,
Oprijten. *_, (Zijden st-offers) met een
puntig ijzer krabben. *—, in de schil.
derk., Op eens zekere wijze op natten
kalk schilderen.
Egratignoir, m. bij zijdewerk. , Krabijzer,o.
Tgratignure, f. Krab , Schram , vr. ; spr. w.
Vous ne sauriez endurer la rnoindre — ,
Gij kunt niets verdragen , Gijwordt
aanstonds boos.
Êgrau , m. zeker net bij het visschen, dat
Jagude wordt genoemd.
Egravillonner , v. a. De oude aarde om de
wortels van (eenen boom) wegnemen
en versche in de plaats brengen.
Tgravoir, m. zeker ijzeren werktuig ,
om gaten te maken.
9grèue , f. Ijzer , dat gevoegde stukken
zamen houdt , o. , Plaat, Sluitplaat, vr.
Égrener, V. a. De korrels uit (eene aar)
doen. * —, Druiven van do (trossen)
doen. *-- (s') , v. pr. Uitvallen, 4f.
vallen.
)grenoire, 1. Kleine kooi , vr.
Égrillard, de , adj. fain. Vrolijk , Levendig. * —, m. l7ro lij ke snaak, m.
ggrilloir, m. Tralie , vr. , Rooster , m. ,
in eenen vijver, of in eene rivier, om
de visch tegen te houden.

Éhanché , zie Déhanché.
Eherber, zie Sarcler.
Ehonté , ée , adj. Onbeschaamd.
ghouper, v. a. (Eenen boom) toppen.
Ehrharte , f. geslacht van planten.
Eicètes, m. pl. in de zevende eeuw, zekere
ketters , welke beweerden , dat men God
al zingende en dansende moest loven.
Eider, m. Eidergans, vr.
Eilot , m. zekere krïjgshafte volksstam
in Perzië.
Eira , zie Eyra.
Eisen-glanz, m. zie Galène -de for.
Eisen-glimmer, m. IJzerglimmer , m s
Eisen- kiesel , m. Ijzersteen , m.
Eisen -ram, m. zekere steen.
Eisétéries , f. pl. feesten ter eere van ju.
piter en Minerva te Athene.

Egrisée, f. Diansantpoeijes , o.
Égriser, V. a. Iet ruwe van (eenera dia.
mans) afslijpen.
Égrisoir, m. Slijpdoos der diamantslijpers , vr.
Égrugeoir, m. Zoutvijzel , m. * — , Hen.
.,_ peprepel, ns.
Egruger, V. a. Klein stooten , Stampen,
Egrugeure , f. Hetgene aan stukken ge
-stoeni,.

Ejarrer , V. a. De grove haren uit (het
yet) plukken, eer men het haar om te
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ueulée, f. fig. fain., VuilLgueulé, m., Ég
bek , m. en vr.
Jgueulement , m. Uitslijting van den mond
des kanons , vr.
Égueuler, V. a. Den hals van (eene flesch,
enz.) breken. * — ( s') , v. pr. fan. Zich
overschreeuwven. * _, van den mond der
kanonnen, Uitslijten.
Éguille, f. naam van verscheidene visschen
en planten.
Egu.11ette , zie Aiguillette. *—, f. in de nat.
kist. , zekere rups. * --, in de kruidk. ,
soort van kamperfoelie.
Egyptiac , m, zekere zalf.
Egyptien, m., Egyptiennne, f. , zie Bohéme.
Eb! interj. lie! Ha

Eispath , m. Ijsspaath,

n3.

Ejaculateur , adv. In., als : Muscle -- , on
* —, m. Spier ter uitschieting van het
zaadvocht , vr.
Ejaculation , f. Uitwerping, Uitschieting
Uitdrijving; Uitvloeijing,vr.; inzond.
Uitschieting van het zaadvocht, vr.
*-.., in de nat. kist., van sommige weekdieren., Uitschieting van water, vr.;
van andere dieren, Uitscisieting van
gift, enz., vr. *—, Kort en vurig ge.
bed tot God , o.
Ejaculatoire , adj. m., als : Conduit —, ou :
*_ , m.. Zaadbuis, vr.
Ejamber ,v. a. Den dikkers stengel (uit de

tabaksbladen) doen.
vilten gebruikt.
Ejection , f. in di geneesk. , Uitwerping , vr.
Ékerberg , m. een boom.
Elaboration, f. Zorgvuldige bewerking (van
het maagsap , enz.), vr. ,
Élaborer, v. a. Bewerken, Goed bewerken.
* — (s'), V. pr. Bewerkt worden, Bene
bewerking ondergaan.
Elabouré , ée , adj. veroud. , Zorgvuldig
beverkt, Doorwrocht.
Élaeagnoïdes , f. pl. familie van planten.
Elaeagnus, m. geslacht van planten.
Élaeocarpus, m. zekere boom.
Slagage , m. Snoeij ing , vr.
Élaguer,

V.

a. Snoeijen; fig. Besnoeijen,

Bekorten.
Élaïs, m. zekere boom.
lambication, f. Scheiding van minerale
wateren , vr.
Élampe , f. geslacht van insecten.
Elan , na. Sprong , m. ; fig. Beweging , Aan.
doening , vr. , Trek , m., Zucht , vr.
* — , in de nat. bist. , Eland , m.
Élancè, ée, adj. Dun, Rank, Smal, Spichtig.
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Élancemetnt , m. Sprong, m. , Inspanning
om zich voort te bewegen, vr. *--,

Kort en vurig gebed, o. , Aandoening,
Beweging, Verzuchting, vr. * --, in
de geneeskunde, Steek, m., Stekende
pijn , vr. * --, scheepsw. , Lengte van
een schip over de kid, vr.
Elancer, v. n. enkel in den 3. pers., als
Le doigt m'élance, liet steekt mij in
den vinger. * — , V. a. Doen vliegen ,
springen , enz. , .Zoortdringen , Poort stuiven, Opwekken. * _ (s'), v. pr. Springen , Vliegen, Snellen , Zich werpen
Toeschieten, Aanvallen, Snel opspringen, Zich verheffen , Zich opheffen;
fig. Zich verheffen , Eens hooge ylugt
nemen.
tlanceur , m. zekere vogel.
Élaphe , m. een hert.
Élaphébolies , f. pl. feesten ter eere van
Diana in Phocis.
J laphébolion , m. negende maand te

Athene.
Élaphoboscon, m. bij de ouden, eens plan:,
waarschijnlijk de pastinak.
Élaphre, m. geslacht van insecten.
Élaphrie, f. geslacht van planten.
Elaphriens, m. pl. afdeeling eerier familie
van insecten.
Flaps , in. geslacht van slangen.
Elargir , V. as Wijder of Breeder maken,
)7erwvi jden , Verbreeden , Uitleggen; fig.
Uitbreiden ; — la sphère de ces connaissances , Den kring zijner kundigheden
uitbreiden. * --, in de rijsch. , als : —
un cheval, Een paard meer plaats doen
beslaan. * — , In vrijheid stellen, Loslaten , Uit de gevangenis laten, Op
vrije voeten stellen. *'— , bij plaatsn. ,
als : -- les tailles, De ruimten tusschen
de sneden vergrooten. * -- (s') , v. pr.
Wijder of Breeder avorden; Aller en s'élargissant, Breeder tinorden; van hier:
Dlonvoisin s'élargit, Mijn buurman breidt
zijne bezittingen, landerijen (door aan.
koop , enz.) uit ; fig. Zich uitbreiden,
Uitgebreider of Grouter worden,
Elargissemeut, m, 1/erbreeding, Verwijding, vr. *--, Ontslag uit de gevan.
genis , o., Loslating, Bevrijding, vr.
Ëlargissure , f. Stuk om iets wijder of
breeder te maken, Ingezet of bange.

zet stuk, o.
M. zeker dier uit eene
vroegere wereld , waarvan men de beenderen in Siberië vindt.
Elasticité , f. P'e êrkracht , Elasticiteit ,
vr. * —, in de kruid. , Uitzetting,
Veêrkruc t, vr.
Elastique , adj. Veêrkrachtig , Elastiek ;

Flasmothérium,
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van hier: Gomme —, Ve rkrachtige
gom , vr.
Élatche , f. zekere stof van zijde en wol.
Elate , f. zekere palmboom.
Élatere, m. Wilde komkommer, m.
Élatérides , m. pl. zie Serricornes.
Élatérie , f. geslacht van planten.
Elatérium , zie Elatère.
Élatéromètre , m. in de natuurk. , Digthei dsmeter der lucht, m. zie Eprouvette.
atine,f geslacht van planten, zie Velvote.
Él
Élatite , f. zekere versteening.
Etatostèrne , m. geslacht van planten.
Elave , zie Élavé.
Elavé, ée, adj. bij jag., van het haar,
Zacht, als een teeken van zwakheid.
Elbeuf,, m. Elbeufsch laken, o.
Elcaja , m. zekere boom.
Elcortotolt , m. soort van merel.
Electeur, m. Keurvorst, m.. * — , Kiesheer, m.
Electif, ive , adj. Dat bij verkiezing is of
plaats heeft , van hier: Un roi —, Een
koning, die verkozen wordt, m.; Un
royaume — , .Fen rijk , welks koning
verkozen wordt, o.; Un trOne —, Ben
troon, welks vorst gekozen wordt, m.
Election , f. Keus, Keur, Verkiezing , vr.
* — , in de godgel., Verkiezing, vr. *—,
bij regtsgel. , als : Faire — de domicile,
Domicilie kiezen.
Electoral, le , adj. Keurvorstelijk, Van de
kiesheeren ; van hier : College —, Kiescollegie , o.
Électorat, m. &l"aardiglieid van keurvorst,
v r. *—, Keurvorstendom, o.
Electra, f. naam van eens der sterren in
het zevengesternte.
Électre, f. geslacht van plantdieren.
Flectrice , f. Keurvorstin , vr.
Electricisme, m. Leer der electriciteit, vr.
Êlectricité, f. Electriciteit, vr.
Électrique , adj. Electriek.
Électrisable , . adj. Electrise erbaar.
Électrisation, f. Electrisering , vr.
Electriser, v. a. Electriseren.
Électromètre, m. Electrometer , m.
Electro-micromètre, m. Electro-micronseter , m.

É;ectromoteur, m. Electromotor, mÉlectrophore , m. Electrophoor, m.
Electroscope , m. ElectroscooP , m.
Electrum, m. Mengsel van goud en zilver
in de mijnen , o.
Êlectuaire , m.'Slikartsenij , vr., Slik pot je , yr.
Éledone , m. geslacht van insecten.
Elégamz. etst , adv. Sierlijk , Fraai.
Élégance, f. Sierlijkheid, Fraaiheid , Be.
valliglheid, vr.
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Élégant , te , adj. Sierlijk , Fraai , Beval-

piter Bleutherios, (d. i. bevrijder) te

lig. *--, in de wisk., als: Une solution
élégante , Eene eenvoudige of gemakkelijke oplossing. * - , in. Pronker,
Saletjonker , Elegant , m.
Élégante striée , f. eerie schel,.
Elégiaque, adj. Treur ..., Elegisch; Vers
-, Treurdicht, o.; Poète -, Elegisch
dichter , rit.
Élégie , f. Treurdicht , o., Treurzang,
m. * -, in de plantk. , zekere plant.
Elé
giographe, UI. et f. Degene , welke treur
-zange
schrijft.
glégir, V. a. Dunner of Ligier maken.
Élé;nent, m. Hoofdstof, vr. , Element, o.
*--, Grondbestanddeel , Element, o.;
fig. Etre dans son - , In zijn element
zijn; Etre hors de son -, Niet in zijn
element zijn. *-, Grondbeginsel, Element , e.
Elémuentaire, adj. Tot de grondbeginselen
behoorende of daarover handelende, Oor
hier: Géométrie -,-spronkelFj;va
Beginselen der meetkunde , o. ncrv.
Alemi, m. zekere hars.
Elémifère , adj. IJarsachtig.
Elenctique , adj. Schooisch.
Elénophories, f. pl. zekere feesten bij de
Grieken , waarbij de geheiligde zaken
in manden van Biezen en teen werden

Athene.
Éleutbérogyne, adj. in de plantk. , Met vrije
vruchtdeelen.
Éleuthéropodes,m.pl.geslacht van visschen.
Ileuthéropomes,m.pl.fansilie van visschen.
hlévation, f. l7erhooging, TVerhefing, vr.;
Donner de P- à ... , ... verhoogen ;
fig. Ver/2e Ping , vr. ; ook :. Verhevenhei d , vr. ; van hier : - de voix , Perheffing van stem, vr. * - , on: - du
terrain, Hoogte, Verhevenheid, vr. *--,
Schets, vr., Ontwerp, o., Afbeelding,
Yóorrstelling , .flfteekening , vr. * —,
Verheffing van den kelk , vr. * -, bij
sterrek. , als : - (du pole) , Verheffing
van het aspunt, Poolshoogte, vr. *- 9
in de geneesk., als : -- du pools, Ver•
heffing van den pols , vr.
Élévatoire, m. bij wondh. , Werktuig ter
opheffing van neergezakte beenderen, o.
É1ève, na. Kweekeling, Leerling, Opvoe.
deling , M.
I:levé, de, adj. Hoog , Verheven; fig. Ver.
heven; zie verder Élever.
Eiever , v. a. Opheffen , Doen opstijgen,
Doen rijzen , Opvoeren; fig. Verheffen;
- son coeur Is Dieu , Zijn hart tot God
verheffen. *_, Verhoogen, Hooger maken, Optrekken; - un mur, Eenen muur
optrekken; - un tableau, Eerie schilderij hoogex hangen ; fig. Verheffen, Be.
vorderen; van hier : - q. q. jusqu'aux
noes, Iemand tot de wolken verheffen;
- sa voix, Zijne stem verheffen. *Verhefen , -Brengen tot. * -- , Oprigten , Bouwen ; van hier : fig. - autel
contre autel, Eene godsdienst in plaats
van eene andere invoeren, De eene gods.
dienst door de andere verdringen ; ook :
De eene magt tegen de andere over.
stellen. * --,- Opbrengen; van hier :
Opvoeden, Eene opvoeding geven , Por men. * - (s'), v. pr. Zich verheffen,
Oprijzen, Opkomen; ook: Opgroeijen ;
ook : Rijzen, Zwellen.
Elevere, f. Puistje, Blaartje, o., Zwel
vr.
-ling,
glichryse, f. geslacht van planten.
Élichryson , ni. plant met gele bloemen.
Élictroïde, adj., als: Membrane -, Teel-

gedragen.
3Éléocharis, m. geslacht van planten.
Eléodon , m. geslacht van dieren.
^Éléoméii , nu. zekere balsem.
Éléosaccharunn , m. zekere olie.
Eléotris, m. geslacht vast visschen.
Eléphant, m. Olifant , Elefant, m. *..
een visch.
Élépliant-de-mer , m. Zeekoe , vr.
glëphantiasis, f. bij de ouden , zekere huid.
ziekte.
Eléphantin , ne, adj. van zekere boeken,
als : Livres éléphantins, zekere boeken,
welke op ivoor geschreven waren.
Eléplsancine , f. zekere ivoren fluit der

ouden.
tléphantope , m. geslacht van planten.
Éképhantopède, adj. van sommige dieren,
Di kbeenig.
E11éphantophage , adj. Zich met olifanten.
vleescla voedend.
Éléphantusie, f. geslacht van palmboomen.#
Éléphas , m. soort van Cocrètes.
Élettari , m. naam van twee soorten van
Amomes.
Éleusine , f. geslacht van planten.
Éleuthéranthère, f. geslacht van planten.
Eleuthérates, m. pl. orde van insecten.
Éleuthérie , f. geslacht van planten.

Éleutltéries , f. pl. feesten ter eere van Ju.

balvl i es , o.

glide, in. geslacht van Hyménoptères. *-,
f. zekere plant.
Ëlider, v. a. (Eene letter) uitlaten, niet
uit spreken. °- (s'), V. pr. Uitgelaten
of Niet uitgesproken worden.
Éligibilité, f. Verkiesbaarheid , vr.
Eligible, adj. Verkiesbaar. * -, m. Ver.
kiesbare , m.

431

ÉLIM

ftYT

Élimer, V. a. Tferslijten. *— (s'), v. pr.
Verslijten.
Elimination, f. in de stelk. , Ui tstooti ng , vr.
Éliminer, V. a. in de stelk. , Uitstooten,
Uitwerpen.
Élingue , f. scheepsw. , Strik , m.
Élinguer, V. a. Touw om (eenen last) doen.
Étinguet, m. scheepsw. , Pal, m.
Elfre , v. a. irr. Verkiezen , Kiezen.
Elision , f. Uitlating (eener letter) , vr.
Élite, f. het beste van iets , Keur , vr.
Puik , o. , Kern , Bloem , vr. ; Troupe
d'— , Keurbende , vr.
Éiixation, f. bij apoth. , Weeking , Trekking, Elftrekking, Elixatie, vr.
El
ixir, m. Elixer , Uittreksel , o.
Élixivation, zie Lixivation.
Elizer, v. a. zie Lizer.
Elle, pr. pers. f. sing. I. nv. , Zij , ([Jij,
Het,) Dezelve, (bletzelvve;) 4. nv. haar,
(Hem , Het,) Dezelve , (Denzelven ,
Hetzelve), Zich; Tirer après --, Naar
zich slepen.
Ellébore , f. geslacht van planten , Nies -

etc.) , Er verre afzijn ; Atre bigin éloi.
gnés de compte, Er verre af zijn, Over.
een to komen , Merkelijk verschillen ;
Etre — de son compte, Buiten den waard
rekenen , Her verre mishebben.
Éloignenrent , m. erfstand , m. * —, Ver
vr., Verwijderen, a. *—,-lvijderng,
Verte, vr. * —, Eerste begin van af•
keer of lsaat, o. , Verwijdering, vr.;
Avoir de 1'— pour . . . , Eenen tegenzin
in ... krijgen.
Éloigner, v. a. Verwijderen. *—, Pertragen, Verwijderen , Uitstellen. *
(s'), v. pr. Zich verwijderen ; ook : Zich
ongenegen of afkeerig toonen.
Elongation, f. Verwijdering, vr., Afstand,
m. * —, bij wondh. , Perwrikking, Ver

kruid, 0.
Elléborine, f. geslacht van planten, Wilde nieswortel , ns.
E1léboriné , ée , adj. Met nieskruid toebereid.
E1léboriswe,m. Genezing met nieskruid, vr.
Ellipse, f. in de spraakti. , Uitlating (van
één of meer woorden) , vr. * — , in de
meetk., Langwerpig rond, o., Ellips ,

yr. °—,, bij horlogiemak., zekere lang.
ronde plaat.
Ellipsoïde , m. in de meetk. , Ellipsoïde , vr.
Elíipsolithe, f. geslacht van schelpen.
Ellipticité, f. bij meetk., Ellipticiteit, vr.
Elliptique , adj. Langwerpig rond , Elliptisch.
Ellisia , m een boom.
Ellisie, f. eene plant.
Eline , in : Feu saint Elme, m. , Sc. Hel musvuur,,

0.

Elmis, m. geslacht van insecten.
Elocution , f. Uitspraak , f7eordragt, vr.
*—, Keus en rangschikking derwoorden, vr.
ode, I. geslacht van insecten. * —,
Éí
adj. als: Fièvre --, (bij de ouden), ze.
kere uitputtende rotkoorts.
Êlodée , f. eene waterplant.
£loge , m. Loftuiting , vr. , Lof, m. ,
Lofspraak, vr. * —, Lofrede, vr. * —,
Lofdicht, o.
Elogiste, m. w. gebr. , in een' veracht. zin
Lofredenaar , m.
Eloigné, ée, adj. Verwijderd, 4fgelegen,
Ver afgelegen, Overoud , ,dloud , Ver.
uitziend; van hier : Etre — de (faire.

-stuikng,1/er y.
É'onger , V. a. Zich plaatsen langs ...
Elope, m. geslacht van visschen.
Elophile , m. geslacht van insecten.
Élophore, m. geslacht van insecten.
Élops, m. zekere visschen.
Élognemment, ade.
, Sier-

lijk.

We/sprekend

Eloquence, F. Welsprekendheid, vr.
Eloquent, te, adj. Welsprekend, Sierlijk.
Elotototl , m. zekere vogel.
Elphide , f. geslacht van schelpen.
Elsholtzie, f. geslacht van planten.
Élu , m. in de godsd. , Uitverkorene , - nt.
* —, weleer, Verkozen koninklijk reg.
ter over de tollen, enz.,m. *—, Verkozene , m.
Elucidation , f. Uitlegging, Verklaring, yr.
El«cnbration , f. Nachtwerk , o.
,g1uder, v. a. Ontduiken, Ontwijken van
hier: Krachteloos maken , Verijdelen.
Éludorique , adj. Enkel niet olie en water
geschilderd.
Else, f. Vrouw van eenen regter, vr. zie
Elu in de z. beteek.
Éluthéria, f. zekere boom, Muskusboom, m.
Élatriation , f. zie Décantation.
Elvasie , f. geslacht van planten.

Elwandu , m. zekere aap.
Elyme , m. geslacht van planten.
Elyonure, m. geslacht van planten.
Flysée, m. on : Champs-élysées , m. p1.,
Elisesche velden, o. mrv., Elisium, o.

Élytraire, f. eene plant.
Élytre, m. Schild van de vleugels der ensecten, Dekschild, o. *—, in de plantk.,

zeker vlies.
Élytrigie, f. geslacht van planten.
Ely trocéle , m. in de ontleedk. , Scheede.
breuk, vr.
Éiytroïde, adj., als: Tunigae —, Balvlies, o.
Élytropappe , f. geslacht van planten.
Élytrophore, f. Bene plant.
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Elytroptose , f. in de gencesk , Omkeering

der scheoda ,

vr.

Elzérine , f. zeker plantdier.
Emaciation, f. Vermagering„ vr.
Emacié , ée , adj. w. gcbr. , 17ermaerd.
Email , m. Brandyerw , vr., Emailleersel , o.; fig. 'bij dicht., Schakering, vr.
*_, Glazuur (der tanden), o.
Emailleersel, Geëmailleerd stuk o.
Émailler , V. a. Emailleren fig. Versieren.
Emailleur ,, m. Brandschilder , m.
Emaillure, f. Etnaillering, vr., Emaille.
, Emailleersel, 0.
ren, 0.
Roode spikkel op de pennen der roof.
. vogels , M.
Emanation , f. Uitvloeijen , 0. 9 Uit yloei.
jing, vr. *_, Uitvloeisel, o.
Emancipation , F. Vrijstelling, inzond. van

. de vaderlijke magt, ofvan de voogdij,vr.
Emnciper , v. a. 1/an de vaderlijke magt
bevrijden; ook: Van de voogdij ens.
slaan, Emanciperen. ' - (s), v. pr.
Zich veel vrijheid veroorloven , Zich
. te buiten gaan
Enaner . V. 11. Uityloeijen. "-, Voort.
komen.
:E margemeut, m. Teekenen op den rand, a.
:E marger , V. a. Op den rand teekenen of
vermelden.
marginu1e , f. geslacht van schelpen.
Emasculation, f. Ontmanning, vr.
mascu1er , V. a. Ontmannen.
Etnaux, in. p1. zie Email.
Embabouiner,v. a. bas, Bedotten, Om den
tuin leiden, Verlokken.
Emballionner, V. a. ongebr., zie Baullonner.
Emballage , m. Inpakken, Pakken , a.
Datgene , hetwelk dient , om in te pak.
ken. Emballage, o.; van hier : Toile
d' , Paklinnen , a.
Emballer , V. a. Inpakken , Pakken.
Emballeur, m. Pakker , ,n.
Emnbâmer, V. a. veroud., zie Embaumer.
Embandé , ée , adj. van J. J. ROUSSEAU,
Ingezwachteld.
Embanqué , ée , adj. scheepsw. , Ter vissc/serif van Terre-Neuve zijnde.
Embanquer, v. a. in de zijdefabrijk., De
pijp j es binnen brengen.
Eenbarbe , f. in de zijdefabr. , zekere dwars.
draad
Einbarber, V. a. Door (eens brug, enz.)
beginnen ce varen.
Embarcadère, in. Plaats der inscheping, vr.
Einbarder, V. U. scheepow. , Zich verwij.
deren , Af/souclen.
Embargo , m. Beslag , Embargo , o.
Embarquernent, in., Inocheping , yr. *_,
Ko sten der inscheping , tij. meery.
Embarquer , v. a. Inschepen , Aan boord

EMBA
brengen ; van hier:

fig.

- dans tine affaire,

In eene zaak 'wikkelen. (0),, v. pr.

Zich inschepen , 4an boord gaan ; fig.
als : S' clans nee affaire , Zich wet eeze zaak inlaten; S'— an jeu, Zich aan
het spel overgeven ; apr. w. S' - sane
biscuit, Onbeslagen ten ijs komen.
Enabarras, m. Belemmering , Verliindering

, vr. , Beletsel , v. l

Ver/egeuheid,

vr.; Causer de 1' , Verlegenheid veroorzaken ; fig. Onrust , Verwarring,

Stoornis , Zwarigheid , Beslommering,
vr. - , Verlegenlseid , Besluiteloosheid

, Twijfeling , vr.

; van

hier

:

-

d'esprit, Besluiteloosheid, vr. ° - , in
degeneesk , Begin eenerverscopping, a.
Embarrassant, te, adj. Verwarrend, Verhinderend , Ilinderlljk , In verlegenheid
brengend, Netelig.
Enabarraosé, ée, adj. Belemmerd, Verward;
van hier : Avoir is tôte embarrassée, 1/lea ; Avoir la poitrine embarrassèe, Da

borst vrij hebben; Se trouver un pea — ,

Een weinig oppasselijk zijn.
Embarrasser, v. a. Belemmeren,

Toeslui-

ten, Verhinderen, Lastig zijn, Las..
tig vallen, Moeite veroorzaken, tim.
Verwarren, In de war
deren.
brengen, Verlegenmaken, In verlegenheid brengen, Moeite veroorzaken.
Verwarren , In de war brengen. * (s') , V. pr. Zich verwarren , Vass'ra.
ken. *_ , Zich wikkelen, Zich verwarren, Verward raken. *_ Vertegen worden , In verlegenheid geraken;

hier: Ne point 5'-, ]Viet verlegen
worden ; ook : Zich niet bekommeren;
Na s'— tie rien , Zich om niets bekom.
meren.- , in de geneesic. , als : La
tête s'embarrasse , De denkbeelden warvan

denverward, Het begint er een weinig

door te ba/sen ; La poitrine s'embarrasse,

De bout wordt 'eel of is niet meer vrij.

Embarrer (s') , V. pr. van paarden , Met
den eenen voet over den stalboomspringen en op die wijze vastraken.
Eubarrilié , he , adj. In tonnen gepakt.
Jenbarrure , f. soort van breuk der her.
senpan.

Embase , f. bij borlogiern. , Plaats , waar
een rad aan de spil bevestigd is , vr
* -, aan een mes , Plaatje , dat tegen
het hecht konit , a.
Embasenient , m. Ondermuur ,, m.
Ernbassure,f. Zijnsuur van een' glasoven, us.

Embâter, V. P. Den pakzadel opleggen;

fig. fan. Belasten , Bezwaren (met , de),
Iemand iets opleggen.
Embatérienne , adj. f. als: Fibte -,
fluit (der Lescedtmoniërs) , vr.
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Emb.tonné, ée, adj. in de bouwk., Met

moeite, Zonder slag of stoot; Prendre
une ville d'-, Eene stad zonder moeite
innemen.
Emblématique, adj. Zinnebeeldig.
Emblème , f. Zi nnebee ld , o.
Embler , V. n. bij jag. , wordt gezegd van
een dier, welks achterpooten vier duim
verder reiken in het gaan, dan de voor.
pooten. * --, V. a. enkel in : L'avoir
d'autrui to n'embleras , Gij zult niet ont-

stokken voorzien.
Embattage,m. Beslaan der wagenraderen,o.
Embatterie , f. bij de Lacedem. , zekere
marseb, die op fluiten werd uitgevoerd.
Embattés, m. pl. Geregelde winden op de

Middell. zee, m. meerv.
Embattoir, m. Kuil, waarin men de wa-

genraderen beslaat, m.
Embattre, V. a. (Wagenraderen) beslaan.
Embauchage, m. fam. Listige aanwerving,

vr. *-, Bezorging van eenen knecht
op eenen winkel, vr. ; van hier: Maaltijd, welke een knecht bij zijne komst
op eenen winkel aan de overige gezellen geeft, m., tl7elkomst, vr.
Embaucher, v. a. fam. Een' gezel op eenen
,winkel bezorgen ofaannem,,en. *--, Listig voor de krijgsdienst aanwerven.
Embaucheur, m. fam. Degene , die eenen
gezel op eenen winkel bezorgt. * —,
Listige werver, Zielverkooper , m.
Emlbauchoir, m. Laarzenbeen, o.
Embauchure, f. Noodige gereedschappen in
eene zoutkeet, o. meerv.
Embaumement, m. Balseming, vr.
Embaumer, V. a. Balsemen, Inbalsemen.
* - , Met geuren vervullen , Welriekend maken , Eenen liefelijken ' geur
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vreemden uw: naasten goed.
Emblic, ,fin. geslacht van planten.
Emblier, v. n. scheepsw., Veelplaats be-

slaan.
Embloquer, V. a. Heet horen tusschen twee

platen en het blok plat maken.

Embodinure , f. scheepsw., Omwoeling, vr.
Emboire (s'), v. pr. bij schild , zie imbiber (s'). *-, V. n. Intrekken, Inzui.
gen. °-, V. a. Laten doortrekken.
Emboiser, v. a. pop. Bepraten, Overhalen.
Emboiseur,m. pop. Beprater, Overhaler, m.
Emboiseuse, f. pop. Bepraatster, Over.

haalster, vr.
Emboltement,m. Sluiting der beenderen,vr.
Embotter, V. a. In eene doos pakken. '-,

Invoegen, Inzetten , Insluiten, Insteken. * - (s'), v. pr. In elkander sluff.
ten , passen.

aan ... geven.
Embolture , f. Zamenvoegi ng (van beendeEmbaumeur, m. Lijkbalsenaer, m.
ren) , vr. * -, Veeg, vr.
Embecquer, v.a. Het aas aan den hoek slaan. Embole , m. geslacht van kampernoeljes.
Embéguiner, V. a. Eene keel opzetten; fig._ Emboline, f. bij de ouden , soort van nietfam. als : - q. q. de q. ch. , Iemand iets
kruid.
in het hoofd brengen of hangen ; van Embolisme,m. its de sterrek., Inlassching,vr.
hier: Etre embéguiné de, Verzot zijn, Em'aolismique , adj. als : Mois --, Ings•
op. * -- (s') , V. pr. fig. fam. , als : S'laschte maand, vr.; Année -, jaar, in
de q. ch., Op iets verzot worden.
hetwelk eene maand ingelascht wordt, o.
Ecobelle , f. scheepsw. , Overloop , m.
Embonpoint, m. Gezetheid (van lig.
Embellir, V. a. Perfraaijen, Versieren,
chaam), Dikte , Lijvigheid , vr,; A.
Opsieren. * - (s'), v. pr. Zich ver.
voir de 1'-, Gezet zijn; Avoir trop d'-,
fraaijen of versieren , Schooner wore
ill te dik zijn; Prendre de 1'-, Dik
*-,
v,
n.
den.
Schooner worden.
worden; Reprendre on R ecouvrer son-,
Embellissement, m. Verfraaijing, vr. *-,
Zijne vorige dikte weder krijgen; fig.
Sieraad, o.
Lijvigheid, vr.
Embenater, v. a, in de zoutkeet., Stokken
Embordurer,, V. a. w. gebr. , In eens lijst
zamenbinden.
zetten.
Embérize , f. zie Bruant aquatique.
Embosser, , v. a. scheepsw., ook: S'-, V.
Emberlucoquer (s'), V. pr. pop. Met iets
pr. zie Eviter , v. n.
ingenomen zijn.
^mbossure , f. Sprinkel, Knoop s (die twee
Elmbesogné , ée, adj. fam. Met bezigheden
touwen verbindt,) m.
overkropt.
:mbothrion, m. geslacht van planten.
Embey, m. een boompje.
:mbouché, ée, adj. fain., als: gtre mal
Embichetage, m. Maat van de bovenplaat
-, .otter zeggen, wat voor den mond

aan een horlogi e , vr.

E,mbistage , m. bij horlogiem. , Ruimte
tusschen de twee platen , vr.
Emblaver, V. a. Met koren bezaaijen.
E;nblavure, f. Korenakker,m., Korenveld, o.
jsnnblée , f, enkel in : D'- , adv. Zonder

komt , Er alles uitflappen.

^mboucher , v. a. (Een blaasspeeltuig) aan
den mond zetten; fig. -la trompet te hé.
roïque, Een heldendicht maken; - la
trompette de la persecution , De very.!.
ging preken. * -, fain. als : - q. q.,
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Iemand Yonderrigten, wat hij zeggen
moet. •, als : Etre embouché , Past.
geraakt zijn, -rastzi sten. * — , in de
rijsch., (Een paard) het gebit in den
hek doen. *-- (s'), v. pr. Uitloopen ,
Zich uitstorten , Zich storten , Uitwateren. * — , V. n. Gebitten voor paarden maken.
Embouchoir, m. Mondstuk , o. , z i e Ambouchoir.
Embouchure, f. fare. Mond (eener rivier,
haven , enz.) , vr. * — , ier de rijsch. ,

Mondstuk , Gebit , o. * —, van een
kanon, Mond, en., Tromp , vr. * — s
Wijze van spelen op een blaasspeeltuig , Embouchure, vr. Mondstuk
(van een blaasspeeltuig) , o.
Embouer, V. a. pop. Beslijken , Bemod-

deren.
Embouffeter, v. a. Met voegen verbinden.
Embouquer s V. n. scheepsw. , Eene zeeëngte

inzeilen.
-
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Embourbé , ée , adj. , als : spr. w. Jurer
comme un charretier —, Vloeken als een

ketellapper.

Embourber, V. a. In den modder of het
slijk werpen ; fig. fam. — q. q. dans une
mauvaise affaire , Iemand in eene slechte
zaak wikkelen. * _ (s') , v. pr. In den
modder blijven steken ; fig. fam. Zich

net eene gevaarlijke zaak inlaten. *—,

in de geneesk., Zith met dikke of be-

dorvene vochten opvullen.
Embourigue, f. zie Bouque, Contre - bouque.
Embourrer, V. a. zie Rembourrer. * --,
bij pottenbatik. , De gebreken bedekken.
Emb-ourrure, f. Grof linnen , dat over liet

vulsel wordt getrokken , o.
Embourser, V. a. In de beurs steken.
Emboutir , zie Amboutir.
Emboutissoir , zie Amboutissoir.
Einbranchement, m. Verbinding van bal.

ken en latten , enz. , vr. * -- , Veree•
niging van verscheidene wegen, o.
Embroquer, V. a. scheepsw., (Een touw)
met geweld naar zich toehalen.
Embrasement, m. (Groote) brand, m.; fig.
Oproer, Geweld, o.
Embraser, V. a. In brand steken , dan-

steken ; fig. Lair de ce pays est embra-

sé , De lucht in dat land is zeer heet;
Ce pays est embrasé, Dat land is vreestlijk heet ; fig. van liartstogten , enz.,
In violle vlam zetten , Deen ontvlam.
men. * — (s') , v. pr. In brand raken,
Veur vatten.
Embrassade , f. (Omhelzing , Omarming ,
vr.; Donneur d'embrassades,Omarmer, m.
Embrassant, te, adj. in de plantk. , zie Amplezicaule.

Embrassement, m. Omhelzing, Omarming,
vr. t—, enkel pl. Embrassemens, Vlee-

schelijke gemeenschap , Omhelzing , vr.

Embrasser, v. a. Omarmen, Omhelzen. *--,
Omvatten , Omvadernen ; fig. Omhelzen,

Zich voor iets verklaren , Aannemen
Kiezen. * —, Bevatten, Inhouden, Behelzen , In zich begrijpen , Omvatten.
* --^ , in de rijsch. , als : — bien un cheval , Goed aansluiten. * — (s') , v. pr.
Elkander omhelzen , omarmen.
Embrasseur, m. Ijzer, hetwelk de noren
van een kanon bij het boren omgeeft , o.
Embrassure, f. Schoorsteenband, Ijzeren
band om eenen schoorsteen, m. *—, Ijzeren band om eenen balk , Balkband, m.
Embrasure, f. in den vestingti., Schietgat ,
o. *—, in de bouwti., Inwendige ruimte
van Benen muur aan de zijden van een
venster of. deur , vr. * — , Schuinte
aan Bene deur of raam , om dezelve ver
te kunnen openen of meer licht door-der
te laten , vr. * — , Bovengat in een'
distilleeroven , o.
Embrénemenc, m. fan. Beschijten, o.
Embrener , V. a. fam. Beschijten.
Elmbrèvement,m. Insponning, Invoeging,vr.
Embrever, V. a. Insponnen , Invoegen (een
stuk hout in een ander).
Embrocation , f. in de geneesk. , Wrijving
met eenig smeersel , vr.
Embrocher,v.a. dan het spit steken, Speten.
Embrouilletnent, m. Verwarring , vr.
Euubrouiller, V. a. Verwarren, in de war
brengen. *—(s'), v. pr. Zich verwarren.

Embrouilleur, m. w. gebr., Wargeest, m.
Embruiré, be, adj. Door den rijm bedorven.
Embrumé , ée , adj. scheepsw., als: Temps
—, Mistig o: Dijzig weir, o.; Terre
embrumée, Land , dat met Benen dikken

mist bedekt is, o.

Embruncher, v. a. (Latten of Balken aan)

elkander bevestigen. * -- , Met (inzond. pannen) bedekken.
Embrunir, v. a. Bruin schilderen.
Embryographie, f. Beschrijving der ongeboren vrucht , vr.
Embryologie, f. Verhandeling over de ongeboren vrucht, vr.
Embryon , m. Vrucht in de baarmoeder,
Ongeboren vrucht, vr. * — , in de plantk.,

Beginsel eener nieuwe plant in het
zaad, o.

Ernbryothlaste , m. Werktuig, om , bij ee..

ne moeijelijke verlossing, de beenderen der vrucht te breken, ten einde het
uithalen derzelve gemakkelijk te maken, o.
Embryotomie , f. Ontlading der ongeboren
vrucht , vr.

E mbryulkie , f. Ui thalï l der vrucht uit
de baarmoeder , vr.
Emb«che , f. Verschalking , vr. ; Dresser
une — ou des embt ches à q. q. , Iemand
lagen leggen ; Echapper à des embíiches,
De lagen ontkomen.
E rnbricher (s'), V. pr. bij jag. , In het Bosch
terug keeren.
E<mbuseade, f. Hinderlaag, vr. of In hinderlaag liggende krijgslieden, m, mrv. ;
Donner dans une —, In eene hinderlaag

vallen.
Embusquer (s'), v. pr. Zich in hinder-

laag leggen.
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£meute, f. Opstand , Oploop , m.
Émeutir, v. n. van valken, Schijten.
Emiaule , f. zie Mouette.
Einier, v. a. Kruimelen , -Brokkelen. *(s'), v. pr. Kruimelen.
ltmietter, zie Émier.
Lsnigrant, m., Frnigrante,f. Uitgewekene,

Emigrant, M. en vr.
grnigration, f.. Uitwijking, Emigratie,

k

ender, v. a. w. gebr., Verbeteren.
Em
Emeraude, f. Smaragd, us.; vaas hier: -fausse , on Prime d'- , zekere delfstof,
t ^alsche smaragd , m.
Etneraudine , f. zeker groen mineraal.
1meraudite , f. zekere delfstof.
Emère, f. geslacht van planten.
Emergent , adj. m. enkel in : Rayons émer•
gene, Stralen, welke uit een middel

komen, dat zij doorgegaan zijn,-pint
m. meerv.
Emeri, Emeril, m. Amaril, m.
Emerillon, m. zekere roofvogel, Krem,
m. *--, in de krijgsk., zeker veldstuk ,

Lenponder, m. * —, zeker werktuig
der knoopenmakers. * —, zeker touw.
slagerswerktu ig.
Fnserillonné, ée, adj. fam. Levendig, Vee.
lijk, Dartel.
Émerite , . adj. m. Emeritus.
Emersion, f. in de sterrek., Wederverschij.
ni na (na eene verduistering), vr. * —,
in de natuurk. , Bovenkoming (van een
vast ligchaam op eene vloeistof, waarin
het geworpen werd), vr.
gtnerus, m. een boompje.
gmerveiller, V. a. fans. enkel in : Etre émer
veillé (de) , of: S'— (de) , v. pr. Per.
rukt zijei, Verbaasd staan (over), Zich
,

verwonderen.
Émèse , f. geslacht van insecten.
Emétine, f. zeker purgeermiddel uit Ipecacuanha.

É métique , adj. Braking bevorderend; van
hier: Poudre —, Braakpoeijer, o.; Vin
— , Braakwijn, m.; Tartre — , Braak.
'-vijnsteen, m. °—, m. Braakmiddel,
e. ; Donner de 1'-- a q. q., iemand een

braalemiddel geven.
métiser, V. a. Een braakmiddel onder ...
mengen.
Éméto-cathartique, adj., als: Remède --,

on: *—, m. Braak- en purgeeraniddel , o.
E,métologie, f. Leer der braakmiddelen, vr.
Jmettre, V. a. irr. Doen uitgaan , Uiten,

Uitspreken. * --, In ontloop brengen

Uitgeven, Onder de metuchen brengen.
* — , bij regtsgel. , als : — un appel , 4ppelleren , zie Interjeter.
7tmeu , zie Casoar.
Émeu , Ém
eut , m. bij valk., Drek, m.

vr. *—, van trekvogels, T'erhuizing,vr.

Émi
gré,m.,1migrée,f. Uitgewekene,m: en vr.
Émigrer, v. n. Uitwijken , Emigreren.
l anincée , f. Sneedje (vleesch) , o.
7 mincer, V. a• enkel in het p. p. Émincé,
ée , adj. Dun gesneden (van vleesch).
Ésnine, f. weleer, zekere korenmaat.
Éminemment, adv. Bij uitnemendheid, In

den hoogsten graad. * -, Wezenlijk.
eminence, f, Hoogte, Verhevenheid, vr. *—,
in de ontleedk.., Verhevenheid,vr. •,

eeretitel der kardinal., Eminentie s vr.

Eminent, te, adj. Hoog, Verheven; fig.

Uitnemend, Uitstekend, Voortreffelijk.

* — , soms voor: Imminent, Dreigend,
in : Péril —, Danger -, Dreigend_ ge•
vaar, o.

Eminentissime ,adj. titel van de kardinal.

en den grootmeester der Malthezer or.
de , Hoogwaardigste.
Emir, m. bij de Turk., afstammeling van
Mahomed , Emir, ma
Lmissaire, m. Zendeling, Verspieder s Spion , na, * .—, adj. in het 0. T., al::
Bouc —, Zondenbok, m.
Emission , f. Uitgift, vr. , Uitgeven, 0.

* —, Uitspreken , o. , Uiting , vr. ; —
des voeux, Plegtig uitspreken der kloostergelofte , o. *--, in de geneesk., Uit•
drfjving, vr.; ook : Uitvloetjing, vr.
Émissole , m. ondergeslacht van Squales.
Émire, f zekere witte steen bij de ouden.
Emmagasiner, v.a. In een magazijn opslaan.
Enmmaigrir, zie Amaigrir.
Emmailloter, V. a. (Een kind) in het pak

doen , Inbakeren.

Emmanchement , m. Het voegen der leden

aan den romp van een beeld.

Emmancher, v. a. Een' steel aan of in

... maken , Stelen. * —, Een hecht
aan ... maken , Taman een hecht voorzien.
E,mmancheur , m. Die hechten of stelen aan
... maakt ; — de couteaux, Werkman,
die do hechten aan messen maakt, m.
Emmanehure, f. 4rmgat, ors dàartn eens
mouw vast te naai.l to , o•

o
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Em,rnannequiner, v. a In manden of bak. Emollient, te, adj. T/erzachtend; Renrede
ken zetten (jonge bosmen).
—, out •—, m. Verzachtend middel, o.
Emmantelé , ée , adj. enkel in : Corneilie Emolument , m. Voordeel, o. (van eenera
emmantelée, Bontekraai , vr.
post) , Bijvalletje, Emolument , o.
Emmarchement, m. Sponning , waarin de Éwolumenter , V. a. ongebr. , Winnen.
treden caner trap worden gezet , vr.
Émonctoire , m. in de geneesk. , Weg ter
Emmariné, ée, adj. van zeelieden, Bevaren.
reiniging, m., Kanaal ter reiniging, o.
Einmariner, v. a. scheepsw., Bemannen.
Émonde, f. bij jag. , Drek van roofvogels.
Emmarquiser (s') , v. pr. fam. goor mar• Emonder, V. a. Snoeijen. *—, Reinigen,
kies spelen, Foor markies willen door.
Zuiveren.
gaan.
Lmondes , f. pl. Snoef ri j s , o. , Snoei tak.
E<mmélé, ée, adj. In de war , In de klit.
ken , m. meerv. , Snoei hout , o.
Emmélie, f. zeker dans bij de oude Fmorfiter, V. a. Den draad (zie Morfil)
Grieken.
wegnemen.
Emnnénagement , m. Inrigting van een E
rosse, f. een boompje.
huis , vr.
Emotion , f. Aandoening , Beweging , vr.
Emménager (s'), v. pr. Zijne huishouding
* —, Opschudding, Beweging, vr. (als
inrigten; Je ne me suis pas encore emvoorbode van eenen opstand).
ménagé , Ik ben nog niet op stel. * -, Ecootter, v. a. De kluiten breken.
Het noodige huisraad aanschaffen.
Emottoir, m. zeker werktuig, Kluiten.
Emménagogues , m. pl. Middelen ter bebreker, m.
o.
mrv.
vordering der maandstonden,
1`mou , m. geslacht van vogelen.
over
de
Verhandeling
Emménagologie , f.
Emoucher, v. a. De vliegen van ... afstonden -bevorderende middelen, vr.
* — (s'), v. pr. De vliegen verjagen.
drijven.
Emménalogie , f. Verhandeling over de
Emoucliet,m.zie Crécerelle, en Epervier male.
'maandstonden , vr.
Emouchette , f. Vliegenkleed , o.
Emmener, v. a. Medenemen.
Eminenotter, V. a. De handboeijen of pa. Émoucheur , m. Pliegenjager , m.
Émouehoir, m. Paardenstaart aan eenen
.ternosters aandoen.
stok, om de vliegen te verdrijven , Mie .
E mrnésosto me , adj. Met den bek in het
genjager , m.
midden der basis.
Emmiellé , ée, adj. fig. als: Des paroles Emoudre, V. a. irr. Slijpen , zie ook Emoulu.
emmiel!ées , Honigzoete woorden , o. Emouleur, m. Slijper (van scharen, mes sen , enz.) , Scharenslijper , tij.
vseerv.; Une lettr•e emmiellée, Een al.
Emouln, ue , adj. Geslepen; fig Combattre
lervriendeiijkste brief, m.
à fer —, Hardnekkig vechten ; fig. fam.
Emnmieller, .v. a. spet honig bestrijken .
11 en est frais — , Hij is er op afgerigt ,
*—, met hsnig mengen. * —, scheepses.,
Hij heeft de zaak gevat.
als : — uu étai, Een' stag tiensen.
Emmiellure, f. bij paardearts., Honigpap, vr. Emo^.ssé , ée , adj. Stomp ; fig. T/erstompt.
Emousser , V. a. Stomp maken ; fig. TlerEmseiueur, m. weleer, Zoutmeter, m.
stompen , Verzwakken. *-., bij tuint.,
Emmitoufler, v. a. fam. Hoofd en hals er
Van mos zuiveren. • v. pr.
warm instoppen; van hier : Cette fernStomp worden.
me emmitoe$e , eet emmitouflée dans sas
coiffes , Deze vrouw zit zoodanig in 1moustiller, v. a. fam. Opvrolijken. .
haar kapsel , dat zij niet ligt koude Emouvoir, V. a. irr. In beweging brengen,
Bewegen; fig. Bewegen, Aandoen, Doen
zal vatten ; spr. w..Jamais chat émitouflé
ontstellen , Ontstellen. * — (s') , v. pr.
ne prit souris , In sommige dingen moet
Zich laten bewegen , Bewogen worden;
risen eene zekere vrijheid gebruiken,
fig. Bewrgen , 2angedaan of Geroerd
Een bloode hond wordt zelden vet.
worden. , In beweging komen , dan
.mmortaiser, v...a. Een stuk hout met het
het muiten gaan.
eind in een ander voegen.
r+ mmotté , ée , adj. van boomen , Met de Empacassa, m. zeker dier.
aarde er aan (wanneer men ze ver - Empaillage, m. Opstoppen van dieren, o.
Empailler, v. a. Met stroo vullen; van
voert).
hier : Opstoppen. * —, Met stroo voor.
Emmuse'er, V. a. Muilbanden.
zien of omgeven, Met stroo matten.
Emmusquer, V. a. Eenen muskusreuk ge
*—, In stroo pakken. *—, bij tuinl.,
aars ...
-ven
Met strao orswinden.
EEmoeller, v. a. veroud , Het merg uit.
Empailleur, m. , Empailleuse , f. Die met
nemen.
stroa vult, enz., zie Empailler.
E;noi , M. cams viscis.
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Empalange , m. een dier.
Empalement, m. Spiesen, o.
Empaler, v. a. Spiesen.
Ecopan , in. Spats, vr.
Empanacher, v. a. .Plot een' vederbos ver

men zich houden zal ; I1 sarait bigin de répondre, Hij zou zeer om een antwoord verlegen zijn ; Ii a is poitrine
emp@chée, De borst is hem niet vrij.
Empéchement , m. Beletsel , o., Hinder.
nis , Verhindering, vr.
Empécher, V. a. Beletten, Verhinderen,
Hinderen. *--. (s'), v. pr. als: S'-- de
... , Nalaten , Zich onthouden van .. .
Empeigne, f. van een' schoen, Bovenleér,
Overleir,, o.
Empeliement, m. Duiker aan een' vijver,
enz., m.
Empelotté, ée, adj. van eenen vogel, liet
voedsel niet kunnende verteren.
Empennelage, m. versterking van het an.
leer, vr.
Empenneler, V. a. (Een anker) versterken,
Empennelle, f. Kat, vr., Bijanker, o.
Empenner, V. a. (Eenera pijl) vain veren
voorzien.
Empenoir, us. Kromme tang der sloten
makers, vr.
Empereur, m. Keizer, m. *-, in. de nat.
hist., zeker vogeltje, zie Roitelet. *--,
zekere kapel , zie Tabac.d'Espagne. *-,
zie Xiphias espadon. * --, een geslacht
van visschen. * - , als : - du japon ,
zekere visch.
Empesage , m. Stijven (van liassen), o.
* -, Wijze van stijven,- yr.
Empesé , ée , adj. fig. faun. , als : Etre -,
Avoir I'air -, Stijf zijn , , Eene stijve
of gedwongene houding hebben; Un style -„ Een gedwongene stijl , m.
Empeser, V. a. (Linnen) stijo'en. *__
scheepsw., als: - la voile, Het zeil
nat maken of begieten.
Empeseur, m. Stijver ,. in.
Errnpeseuse, f. Stijfster, vr.
Empester, V. a. Met de pest besmetten.
*__ , Eenen , onaangen , amenreuk verspreiden , Verpesten.; fig. Verpesten.
En,pétrer, v. a. De voeten binden (var:
een beest , dat men in de weide doet) ;
fig. fam. - q. q. dans ure ir.auvaise affaire ,. Iemand in eene slechte zaak Zvi kk elen; - q. q. d'un autre, Iemand met
eenen anderen opschepen. * - (s') , V.
pr. van een paard , De pooten in de
repen verwarren, Zich in de repen
verwarren ; fig. fam. Zich verwarren
inwikkelen, met iets inlaten.
Empetrum, m. zie Camarine.
Emphase, f. Nadruk, m. (inzond. wan•
neer dezelve zich door overdrijving
kenmerkt).
Emphatique, adj. Nadrukkelijk. Krachtig
Emphatinuem.ent,adv.l adrnkkelijk,Krac1h-

-siern.
Empanner, v. a. scheepsw., Lenen bijleg ger maken.

Empanon , rn. bij timmert. , Karbeel, Staander , m. * --, bij wagenwak., drm van
het lamoen, m.
Empaqueter, v. a. Inpakken , Tot een pak
naken ; fig. fam. Dig: opeen pakken.
*- (s') , v. pr. Zich wikkelen (in, dans).
Emparer (s') , V. pr. (de) Benmagtigen,
Overmeesteren, Zich meester maken van,
Overweldigen; fig. Zich meester maken van.
Empasme, m. Welriekend poeijer, dat
men over het ligchaam strooit, o.
Empasteler, v. a. Den blaauwen grond
aan (stof, n) geven.
Empatement, m. Grondslag van een gebouw,
o. *--, Voetstuk van eenen kraan, o.
Empatement, m. Kleverigheid, yr. *-,
de daad van Emphter, zie dit woord.
Ecopater , V. a. Kleverig maken. * - , Pappig maken. * --, Met deeg of eene
andere kleverige stof bestrijken. * _,
Met deeg vet maken, Met proppen mes.
ten, Proppen. * --, bij schild., Impasteren, Meermalen- met verve overstrijd
ken ; ook: De kleuren elke op hare
. plaats opbrengen , zonder ze te doen
ineen smelten. *-, bij graveurs, ]m.
passeren, d. i. de punten, strepen, enz.
goed zamen vermengen.
Empater, V. a. scheepsw., T"erscherven.
Empa,ure , f. scheepsw. , Voeg van twee aan
elkander gezette stukken hout , vr.
Empaumer, V. a. (Den bal) met de vlak•
lee hand of het raket opvangen ;. fig. une affaire , Eene zaak behoorlijk aanvangen en ijverig vervolgen; fig. fam.
-q. q., Iemand leiden, Herr, naar zij tee hand zetten , Pan iemand maken,
wat men wil. °..-, bij jag., als: - la
voix , Het spoor volgen en zulks door
geblaf aankondigen.
Empau.nure, f. bij jag. , Bovenste gedeelte
van de horens van een hert or rhee , o.
* -, Gedeelte van eenen handschoen,
hetwelk de palm bedekt, o.
Empeau, m. Enting in de schors, vr. *-,
Ent, vr., Entrijs , Oog, o.
Emplché , ée, adj. fig. Met bezigheden
overkrop t, Door bezigheden verhinderd;
Avoir les mains empêcbées, De handen
gebonden hebben; Etre - de sa personne, de sa contenance, Niet weten, hoe

tig.
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Emphractique, zie Emplastique.
Emphraxie,f. in de geneesk.,Verstopping,vr.
Emphysémateux , use , adj. Man een wi nd-

gezivel, Wzndachtier.
Emphysème , m. Windgezwel, o.
Emplhytéose, f. Erfpacht, Lange pacht, vr.
Etnphytéote, m. et f. Die een goed in erf-

pacht heeft.
Emphy téotique, adj. Tot eene erfpacht lie.
hoorende; Bail —, Erfpacht , vr. ; Redevance, Erftins, m., Erfpacht, vr.
Empides, m. pl. stam van insecten.
Empiéger, V. a. ongebr., Strikken.
Empième, zie Empyèwe.
Empierrement, m. Laag steenere tot steun

van eenen weeg , vr.
Empiétant , te , adj. bij jag., van een' vogel, Schoone en goede pooten hebbende.
Empiétement, m. Onregtmatige toeëigening, vr. *--, Onre,tmatig bezit, o.
Empiéter, v. a. et n. Verder gaan, dan
geoorloofd is , Zich van eens anders
goed meer toeëigenen , dan geoorloofd
is , Inbreuk op iemands goed maken ;
I1 a impiété sur moi plus d'un argent, Ili]
heeft meer dan een morgen van mijn
land afgeploegd ; Cette rivière empiéte
sur le terrain voisin, Deze rivier spoelt
gedurig iets van den naburigen grond
af; Vote empiétez sur ma charge , sur
moss emploi, sur mes droits , Gij maakt
inbreuk op mijn ambt, op mijne reg.
ten ; 11 ernpiéte autant qu'il peut, Hij
neemt, swat hij krijgen kan. *--, in de
bouwk. , Eenen voet aan iets maken. *--,
bij valk,, Zijne prooi met de klaauwen
pakken.
Empiffrer, V. a. faam. P'olproppen, Opprop pen , Te veel eten geven, Te veel , laten
eten. *-- (s') , v. pr. Zijne maag vel.
proppen.
Empile, f. bij vissch. , Koord, waaraan
men den angel slaat, Hengelkoord, vr,
Empilement, m. Opstapeling , vr.
Empiler , V. a. Opstapelen , dan stapels
zetten.
Empileur, m., Empileuse, f. Degene, die
opstapelt.
Enilpirauce, f. Uervalsching der muntspe.
ciën , vr. * -- , van koopwaren , Be.
schadiging , Vermindering van waar.
de , vr.
Empire, m. Mag t, Heerschappij, Opper.
ragt, vr. *—, Staat, m., Rijk, o
*—, Gebied, Rijk, o.; Le bas-empire.
Het latere Romeinsche rijk, o.; fig
Rijk, o. *—, Keizerrijk, o.
Empirer, V. a. Verergeren , Verslimme.
ren, Roger of Slimmer maken. •-.-,
V. n. Verergeren , Versiimueren, Er.
.

EMPL
ger of Slimmer worden. °'-, in den
kooph. , van waren , Bederven, Slecht er worden.
Empirique, adf. Enkel de ondervinding

raadplegende, Empirisch. *.-, m. Ares,
welke bij de behandeling der zieken
alleen de ondervinding raadpleegt , Empiricus , m. ; fig. Kwakzalver , m.
Empirisme , m. Beoefenende geneeskunde
alleen op de ondervinding gegrond, vr.;
fig. K,vakzalverij , vr.
Empis, m. geslacht van insecten.
Emplacement , m. Bouwgrond , Stand , ns.
*—, Behandeling of Plaatsing van het
zout in de pakhuizen, vr.
Esuplacer, v. a. (Het zout) in do pakhui zen brengen.
Emplage , m. W. gebr., zie Remplissage.
Emplaigner , zie Lainer.
Emplaigneur, zie Laïneur.
Emplanture, f. scheepses., Gat voor den
mast, o.
Emplastique , adj. Stoppend (van dingen,
welke , uitwendig op het ligchaam gelegd, de zweetgaten toestoppen).
Emplitre , m. Pleister, vr.; fig. fam. Pleister, vr. *—, fam. Nutteloos mensch, m.
Emplatrer, V. a. hern.z.o^ het leêr brengen , om het te vé'rgulden.
Emplátrier, m. Pleisterkast , vr.
Esnplette , f. Inkoop , Koop, m. °'.--, Ge•
kochte , o. , Koop, in.
Emplévre , m. een boompje.
Empli, m. in suikerraff., Plaats, waar de
ledige vormen staan, vr. * —, Gevul
de vormen, m. meere.
Emplir, V. a. Vullen. ' — (s'), v. pr. Vol
snorden , Vol loopen ; S'-- d'eau , Mol
water loopen.
Emploches, f. pl. zekere feesten te ,4thene, waarbij de vrouwen spet gevlochtene haren verschenen.
$mploi, m. Gebruik, o.; Faire nu bon r
de ... , Goed besteden. * -- , Besteding,
yr., Gebruik (vanpenningen), o. *—,
Bezigheid, Taak , vr., Ambt, o., Post,
ns. * —, op hit toon., als : Avoir l'-des rois , etc.,,. Voor koning spelen.
Emnployé, m. dntbtehaar, Geëmployeerde,
m., zie Commis.
Employer, V. a. Gebruiken, Aanwenden,
Besteden. * , bij rekening. , als : -en recette , IA ontvangst brengen ; —
q. q. sur l'état, Iemand op de lijst der
uitgaven brengen. *;.- (s'), v. pr. w.
gebr. , Zich bezig ó? onledig houden
(met, s); ook : S'— pour ses antis, Zich
voor zijne vriende ` in de bres stellen.
Empluiner, V. a. Beep. *_ ( s'), v. pr. fig.
Lam. Zijn nasdt at,len, Rijk worden.
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Emplure , f. bij goudslag. , .Blad aan het

Doen gelukken; ook: Verwerven, Ver -

einde der werktuigen, om het goud voor
de al te groote kracht derzelve te be.
hoeden , o.
Empocher , v. a. fam. In den zak steken,
Opsteken.
Empoèses , f. pl. in de werktuigk. , Pan
(waarin iets draait) , vr.
Empoigner, V. a. Met de vuist of hand
vatten , Pakken.
Ecopointer, V. a. Met eenige steken hechten. * - , Punten , danpunten , Eene
punt aan ... maken.
Empointeur, m. Werkman, die de punten
aan spelden , enz. maakt, Punter , m.
Empois, m. Stijfsel (om te stijven), o.;
- bleu , Blaauwsel (d. i. stijfselwater
met blaauwsel), o.; Meetre du linge dans
1'-, Linnen doorhalen.
Empoisonnecnent , m. Verji ftiging , vr.
Empoisonner, V. a. Vergeven, hergif in.
geven. * ---, 1/ergiftigen. * -, Door
vergif of venijn doen sterven. t-,
J'erpesten ; fig. Vergiftigen , Verpesten,
Vernielen, Verwoesten. * -, Eene boosaardige uitlegging aan iets geven, Ver
*--, V. n. Eenen verpesten -draijen-.
den stank verbreiden.
Empoisonneur, in. Vergiftiger, Gifetsen.
ger, m.; van hier: fig. Slechte kok,
m. ; ook: Verspreider eener schadelijke
leer, m.
Empoisonneuse, f. F7ergiftigster, Giftmengster , vr.
Empoisser, zie Poisser.
Empoissonnement, m. Poting van visch in
eenen vijver, vr.
Empoissoncrek-j V. a. Fisch in (een' vijver)
poten.
Empore, m. weleer, zekere bewaarplaats
voor d te levensgeesten.
Emporétique , aci . als : Papier - 9 Filtreer
-paier,o.
Emporté , èe , adj. Driftig, Opstuivend,
Opvliegend, Oploopend. •-, m. Drift.
kop, m.
Emportement, m. Vervoering, vr. s-,
Drift , vr. , Toom n , Cn.
Emporte- pièce,' m. )ij Verscheidene werk liéd., Doorslag, m.; fig. Spreeuw, Spotter , in.
Emporter, V. a. ledenenen , Nedevoeren ,
Wegvoeren, Wegharen , Wegdragen,
Wegbrengen, van hier: Wegslepen, in
het graf slepen; - la fièvre, (van geneesmiddelen,) De koorts verdrijven;
-- les taches , De vlekken verdrijven ;
fig. van driften Vervoeren ; Se laisser

krijgen ; - le prix, Den prijs behalen ,
wegdragen , Bekroond worden. * -als: L'-, De overhand hebben, Door.
gaan , aangenomen worden ; van hier:
L'- sur, De voorkeur hebben boven,
Overtreffen, Overwinnen; r-- la balance,
De voorkeur hebben, Aangenomen worden, Doorgaan; - la pièce, (van eeven spotter,) Zeer scherp of hekelachtig zijn. *-, Tengevolge hebben, Na
zich slepen , Te weeg brengen , Mede
Opvliegen,-breng.*(s'),vp
Opstuiven , Toornig worden; Le cheval.
s'emporte , H'et paard gaat door, gaat
aan het hollen.
Empoter, V. a. In potten zetten, Potten.

-

-

*

- h la vengeance, Zich tot` wraak laten

vervoeren. • -- f Tot stand brengen,

.

Empoudrer, v. a. ongebr., Bestuiven;
Empouille , f. veroud. , Te velde staand.

koren, o.
Empoulette, zie Ampoulette.
Empouse, f. Spook , dat He te aan die--

genen zond , welke haar aàsriepen , o.
Etnpreindre, v. a. Opdrukken, Indrukken,

figs Inprenten, Griffelen, Giffen.
Empreinte , f. ,Elfdruksel , o. Stempel,

m.; fig. erfdruksel , Kenmerk, o. * -,
in de ontleedk. , Plaats der beenderen,

waar de spieren , enz. ingaan , vr. * -,'
bij tinnegiet., Hout, waarmede men bij

her draaijen de stukken vasthoudt, o.
* - , in de nat. kist. , zie Typolithe.._
Empressé , ée , adj. Haastig ! Ijverig,.

Driftig , Zeer bezig.

Empressement,m. Haast, Ijver,m. f Vlijt,vs, .
Empresser (s''), v. pr. Zich haasten , ICJ.

ten , Spoeden , Zich spoeden, Zich be.
vlijtigen , Spoed maken.
Emprimerie , f. bij looij. , Groott kuip, vr.
Emprisonrement, m. Gevangenza *zing, vr.
* -, Gevangenhouding, Gevangenschap,
Gevangenis ? vr.
Einprisonner, v. a. Gevangen zetten , In-

hechtenis nemen , In de gevangenis zet.
ten of werpen.
Emprosthotonos, M. Kramp , waarbij het
ligchaans naar voren gebogen is , vr.
Empruut , m. Leening , vr. , Leenera, o. ,
Geldleening, vr.; Argent d'-, Geleend
geld , o. * - , Geleende, o. ; Vivre d'-,
Ten koste van een' ander' leven ; fig.
Beauté d'-, Geleende schoonheid , vr.,
-

Vertu c.'-, Valsche deu:d, Schijndeugd,
vr.; Etre gai par -, Zich vrolijk hou'

den , zonder het te zijn.

Emprunter , V. a. .fleenelt , .elfborgen ,

Leenen (van iemand); fig. Ontleenen1

Emprunteur , in. Leener , Die leen$ , tom.
Emprunteuse , f. Leenster , vr.
Empsycooe, f. Bezieling, vr.
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EmptoTque , adj. Die bloed spuwt .
Empuantir , V. a. Met stank vervullen.
* — (s') , v. pr. Stinkend worden.
Empuantissement, m. Stinkend worden,
Stinken, o.
Empuse , zie Empouse. *—, f. in de nat.
hist., geslacht 'van insecten.
Empyême, f. Ophooping van etter, vr.,
Etterzak, m. *—, bijwondh., Insnij.
ding tusschen twee ribben, vr.
Empyocele, m. Palsche breuk, vr.
Empyomphale , m. soort van pavelbreuk
met etter.
Empyrée, adj. m. , als : Ciel --, ou : * —,
m. Hoogste hemel, m., Ongemeten ruim.

Rij weet niet, hoe hij er aan toe is;
I1 s'en vinrent aux mains, Zij werden
handgemeen.
Enallage, f. zekere figuur der spraakk. ,
Verwisseling, vr.
Enarbrer, V. a. Een rad aan deszelfs stijl
vastmaken.
Énargoe , f. geslacht van planten.
Enarrhement, zie Arrhement.
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te, vr.

Empyreumatique, adj. Brandut ruikend.
Empireume, m. Brandige reuk , m.
Empys, zie Empis.
Enirakisor, m. Opperstalmeester in Turkijë, m.
Émutateur, m. Naijveraar, Medestrever,
Mededinger, m.
emulation, f. Naijver, m. , Eerzucht,
vr. , Ijver, m. , vlijt , vr.
hmulatrice , f. Naijveraarster, Mede.
dingster,, vr.
Emule, m. Mededinger, m. ; Ces deug
princes étaienc émules, Deze twee vorsten

hadden gelijke verdiensten.
dedingster, vr.

*—f

Me-

Émulgent,te,adj. in de ontleedk.,Uitzuigend.
Emulsie, ive , adj. van zaden, Door persing olie gevend.
Lmulsion , 1'. <lmandelnselk, vr. , Koel
-drank,m.
Émulsionner, V. a. Eenen koeldrank maken.
Etnyde,m.geslacht van rivierschildpadden.
Émydo-sauriens, in .pl Krokodillen geslacht.
En , prép. In, zie Dans. AANM. En en
dans verschillen hoofdzakelijk daarin,
dat dans met en en zonder lidwoord ge.
bruikt wordt. *—, eene betrekking op
tijden plaats aanduidende, Naar, Tot,
In ; — haat , Boven , Naar boven ; —
hiver, Inden winter. s.,, eens gesteld.
heid aanduidende, als: Etre —chemise,
In het hemd zijn; Agir — maitre, dis
meester handelen. * —, pron. rel., Er
yyan 5 Er uit, Er over. AANM. Het be.
antwoordt aan het voort. de met het.
gene daarbij behoort. *—, soms bekleedt het de plaats van een bezittelijk voornaamwoord, even als• het Nederd. Deszelfs, Derzelver, b. v. C'est
une grande ville, j'en admire la beauté,
Het is eene groote stad , Ik bewonder
hars (derzelver) schoonheid. * —, over.
tollig , als : II s'en faut beaucoup , Er

scheelt veel aan; 11 ne sait ou ii -- est,

Enarrher, zie Archer.
Enarthrocarpe , f. geslacht van planten.
Enarthrose , f. zoodanige zamenvoeging
van beenderen, dat het eene zich in
Bene holligheid van het andere beweegt.
Enaucher, V. a. De plaats voor den kop
der speld maken.
Encabanement, m. Pernaauwing van het
schip , vr.
Encáblure, f. Kabelslengte (van 520 gade .
men) , vr.
Encadrement,m.lnzetting(in eene lijst),vr.
Encadrer, V. a In de of eene lijst zetten.
Encager, V. a. In de of eerre kooi zetten.
Eneaissement, ni. Het zetten in kisten,
o,, Inpakking in kisten, vr. * — , bij
tuin]. , Het plaatsen van booroen in de
kassen ; inzond. Het zetten derzelve in
nieuwe aarde. *—, als : Faire un ehe.
min par — , In Benen weg doorgravingen
maken. welke men met steenen vult ;
Faire on pont par —, De ruimte bij eene
brug met steenpuin aanvullen, of ook
met metselwerk.
Encaisser, V. a. In kisten pakken. * ,
In eenen bak zetten. * — , In eene kist
sluiten. * —, als : Oette rivière est en caissée, Deze rivier is tusschen twee

steile oevers ingesloten.
Encalypte , f. geslacht van planten.
Encan , m. Verkooping bij opbod, I7endu ,
Auctie , vr. ; Acheter à un — , Op eene
auctie koopen ; Meetre see livres à 1'—,
Zijne boeken op eene auctie doen.

Encanailler (s'), v. pr. Met gemeen volk
omgaan.

Encanthis, m. Vleezig uitwas in den bin.
nenhoek van het oog, o.
Encantrer, V. a. in de zijdefabr., De pijpjes in den cantre plaatsen.
Encapé , ée , adj. Tusschen twee kapent.

Encapelé, ée, adj. scheepsw. , Aangehouden.
Encapuchonner (5q), v. pr. Eens kap op.
zetten ; van hier ; Zich vermommen.
* —, in de rijsch. , van een paard, Den
kop voorover buigen , Zich tegen den
teugel verzetten.
Encaquer, V. a. Tonnen (inzond. haring),
Kaken; fig. faro. Etre encaqué comme des
harengs , Opeen gepakt zijn , als haring.
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Encaqueur, m. Haringpakker, Haring.
kaker, m.

Encéphaloides , f. p1. bij de ouden, zie
Madrépores pétrifiés.
Enchamnement, m. Eeteni ng , vr. ; bijna
enkel fig. ,daneenschakeling , Vereeni ging , vr., Zamenloop , m.
Enchainer, V. a. Ketenen, man Bene keten
leggen, doen , vastmaken ; fig. Boeijen,

Encardite , f. zie Bucarde fossile.
E.ncassure , f. Gat voor de wagenas, o.
Encastelé , ée, adj. van paarden, Volvoeti gEncasteler (s') , v, pr. van paarden , Volvoetig worden.
Encastelare , f. van paarden , Volvoetigheid , yr.
Encaster, V. a. (Gebakkene potten) zoodanig in den oven plaatsen , dat de bovenste aan de onderste geen nadeel doen.
Encasceur , m. Werkman , die de potten
in den oven plaatst, m. zie Encaster.
Encastillage, m. hoor- en achterkasteel
(van een schip), o.
Encascillement, m. Invatting, Invoeging,vr.
Encastiller, V. a. Inyatten, Matten, Invoegen.
Encastrement, m. Invoeging, Inlating , vr.
Encastrer, V. a. Invoegen , Inlaten.
Encaume , f. Brandblaar , vr.
Encaustique , adj. , als : Peinture -r, on
* _, f. Wasschilderkunst , vr.
Encavement, m. Leggen, Inslaan van drank
in den kelder, o.
Encaver, V. a. In den kelder leggen.
Encaveur, m. lijndrager, Bierdrager, m.
Encavure, f. zekere oogziekte, zie Argéma.
Enceindre, v. a. irr. Insluiten, Omgeven,

Omringen.
Enceinte, adj. f. Zwanger. * -- , f. Osn.
yang , m., Insluiting , Omsluiting , vr.;
fig. Reining , vr. , Dijk , Dam , m. *—,
bij jag. , Insluiting (d. I. het merken
met groene takken , om de plaats te

vinden, waar liet wild zich ophoudt).
Encelade, f. geslacht van insecten.
Encelie, f. eene plant.
Encénies, f. pl. feesten bij de wijding van
eenen tempel , enz. * — , bij de joden
Inwijdingsfeest , o.
Encens , m. Wierook, m. ; fig. Donner de
in de
en.
1'— à , Wierook toezwaaijen.
nat.hisc., naam van verscheidene harsen.
Encensennent, m. Bewierooking, vr.
Encenser, V. a. Bewierooken ; fig. Grooten
lof toezwaaijen.
Encenseur,, m. fig. Pluimstrijker, m.
Ence:nsier, m. zie Romarin officinal.
Encensoir , m. Wierookvat, o. ; fig. Mettie la main à 1'—, Inbreuk maken op
het gezag der kerk. °—, zeker ge sternte, zie trucel.
Encéphale, adj. na., als: Ver —, on:
in. Iloofdrvorm , m.
Encéphalique , adj. Van het hoofd , Hoofd..,
Encéphalite,m. Ontsteking der hersenen,yr.
F,ncéphalithe, f. Steen , welke de hersens
van een' menscls voorstelt , m.

Kluisteren, dan zich verbinden; ook:
BoeFjen , Stremmen , Opschorten , Be.
lemmeren, Binden. * _ (s'), v. pr.
Zich hechten, Zich vereenigen.
Enchalnure, f. Zamenbinding , Zamenvoe.
ging , vr.
Enchalage , m. in zoutkeet. , Opstapeling
van hout, yr.
Enchaleur , m. Houtvlijer , ns.
Enchanté, ée, adj. Betooverd; Palais —,
Tooverkasteel , o.; fig. Verrukkelijk,
Betooverend , Bekoorlijk.
Enchanteler , V. a. Op stellingen zetten.
* _ , Opvlijen ; — du bols, Hout aan

stapels zetten, Hout mijten.
Enchantement, m. Betoovering , Tooverij,
yr. ; Formule d'— , Tooverf ormulier , o,
*— , Beroovering , vr. ; fig. Verrukking,
Betoovering , vr. ; ook : .IHetgene ver
Iets verrukkelijks o.
-rukt,
Enchanteresse , f. Tooveres , Tooverheles,
Tooverkol, vr.
Enchanteur, m. Tooveraar , Toovernaar,,
na. *--, adj. Betoovereod, Verrukke-

lijk.
Enchaper, V. a. als : — un baril, Een vat
in een ander zetten.
Enchaperonner, v. a. Eene kap opzetten. Encharner, V. a. (Het deksel eener doos)
met krammetjes vastmaken.
Enchasser, V. a. In eene kas (zie Chasse)
doen of zetten. * -- , Kassen , Invatten , Inzetten , Zetten ; — un diamant,
Benen diamant zetten ; fig. Doen invloeijen , Inlasschen , Invoegen.
Enchàssure, f. Zetten (van een' diamant,
enz.), o. *--, Kassing, vr.
Enchausser, v. a. bij tuinl. , ( Met stroo ,
enz.) dekken.
Enchaux, m. rat niet gebluschten kalk, o.
Enchelide , f. geslacht van wormen.
Enhelyope , m. geslacht van visschen.
Fnchenots, m. pl. Houten gaten, vr. mrv.
Enchére , f. Bod , o. ; Faire one — , Mettre
—, Een bod doen ; Metcre à 1'—, Op
eene publieke verkooping doen. *—,
Opbod, o.; lVlettre a 1'—, Vendre a I'—,
Jan den meestbiedende verkoopes, Bij
opbod verkoopen ; Première —, Eerste
bod na de inzaat , o. ; Couvrir une —,
Ilooger bieden ; Emporter 1'—, Het laatste bod gedaan hebben. *—, als:au
Tabais , Verkoop, m. of .Aanneming bij
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afslag , yr.
, als: Folie —, Koop,
die niet doorgaat , hetzij de kooper
niet betalen kan , of om eene andere
reden , m.; Fortrsuivre Ia folie — , Re.
vendre à la folie — de q. q., Op nieuw
verkoopen, ten koste van den eersten
keeper, die het niet houden kan of wil,
terwijl hij verpligt is, de mindere opbrengst te vergoeden, zonder dat hij
op het meerdere aanspraak heeft; van
hier . Payer la folie — , Rouwkoop ge
-ven;fig.1/oren vorzigthed,
enz. moeten boeten.
Enchérir, V. n. als : — sur q. q., Iemands
bod verhoogen , Meer bieden , dan een
ander ; fig. — sur I'avarice de q. q , Ie mmand in gierigheid overtreffen , Gieri ger zijn , dan een ander ; — sur une
idée, Een denkbeeld nog verder drijven ; Ce mot enchérit sar l'autre, Dit
woord breidt de beteekenis van het
andere uit, heeft eene uitgestrektere
beteekenis, dan het andere. * —, Duur
worden, Opslaan. * --, V. a. Op--der
slaan, Duurder stellen, Voor eenen hoogeren prijs verkoopen.
Enchérissement, m. IZerhooging van prijs,
vr. , Opslaan , o.
Enchérisseur, m. Bieder, Opbieder, m.;
Dernier —, Meestbiedende , Laatste bie der, m.

Enchevalement, m. Ondervanging , vr.
Enchevauchure, f. Over elkander schie.
Sing ,
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vr.

Enchevêtrer, V. a. fig. Verwarren. ' * ^(s'), v. pr. fig. Zich in moeijelijkheden wikkelen. * — , in de rijsch., van
een paard, Met den achtersten voet in
de teugels verward raken.
Enchevréture, f. Opening in de balken
voor eenen schoorsteen , vr. * —, Wond
door het vastraken in de teugels ver
-orzakt,
vr.
Enchifrenement, m. fam. Verkoudenheid in
het hoofd, vr.
Enchiferner, v. a. fam. Verkouden maken

in het hoofd.
Enchiridion , m. Handboekje , Zakboekje ,
flanteekenboekj e , o.
Enchylène , f. geslacht van planten.
Enchymose , f. Uitstorting van he bloed

in de huidvaten , bij toorn, schaamte,
enz., vr.
Eneirer, V. a. Met was besmeren of laten
doortrekken.

Enclave , f. ingesloten land i o een ander,
o. *—, Ins/citing, vr.; Etre dans l'—
de, Ingesloten zijn door. *--, Inspringing , vr. ; Faire -- dans , Inspringen,
Van dcszelfs ruimte afnemen. * _ ,

pl. Enclaves, In de waterbonwk., Speling
voor de sluisdeuren , vr.
Enclavement, ni. Insluiting, vr. *--,
Ligging van iets, dat door iets anders
ingesloten is, Enclavering, vr. *—,
bij vroedm., Vastzitting van het hoofd
der vrucht, vr.
Enclaver, V. a. Insluiten , Enclaveren. *---,
Invoegen , Inzetten.
Enclin , ne, adj. als : Etre — à , Overhel
-len,
Genegen oi' Geneigd zijn tot.
Encliquetage , m. Hetgene een rad naar de
eene zijde doet draaijen en het verhindert, naar de andere zijde te keeren.
Encliqueter,, V. n. Een tad naar eene ze.
kere zijde doen draaijen.
Enclitique, f. Woord (in de Grieksche
taal) , dat zoodanig aan een ander ver
wordt, dat het met hetzelve-bonde
slechts één woord uitmaakt , o..
Enclorre , V. a. irr. (zie Clorre.) Insluiten, Omringen.
EncIos, m. Besloten of Ommuurde plaats,
vr., Tuin, ns. s..., bij speldenm., zeker werktuig.
Encl6cir (s') , v. pr. zie Se terrer.
Enclhture, f. Buitenste boordsel , o.
Encioner, v. a. van paarden en kanonnen,
TZernagelen. * — (s'), v. pr. Benen na.
gel in den voet treden.
Enclouure , f. als : Avoir une —, 1/erna.
geld zijn ; Baiter d'une — , Hinken,

omdat het (paard) vernageld is; fig.
fam. Voilà oû est I'—, Daar ligt de
knoop; Ce n'est pas lh 1'--, Dat is het
niet; J'ai déconvert l'—, Ik heb de zwarigheid ontdekt.
Enclume, f. Aanbeeld , o. ; fig. et spr. W.
Etre entre Ie marseau et 1'—, Tusschen
twee vuren in de asch zitten ; fig. Remettre un ouvrage sur 1'—, Iets op nieuw

onder handen nemen. *—, in de ont•
leedk., Aanbeeldbeen, o. *—, bij leidekk. , zeker werktuig , waarop zij de
leijeu fatsoeneren.
Encí um eau , m. , Enclumette , f. , Enclumot, m. 4anbeeldje , o.
Encoche , m. Werkblok der

kloinpennsa-

kers, o.
Encochement, m. Het leggen van den pijl

op de pees.

Encocher, V. a. als: --- une flèche, Den

pijl op de pees eens boog: leggen. *P,
Inkepen.
Encochure , f. Plaats aan het einde van
een' spriet , waar het zeil gebonden
wordt , vr.
Encoífrer, V. a. In een' koffer sluiten,
1Vegsluiten; fig. fam. Opsluiten , 4ch..
ter de tralies zetten.
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Encogner , zie Encoquer.
Encoigiure, f. Hoek„ (waar twee muren
zamenkomen,) m.; Pierre d'—, Hoek
steen , m.
Eecoflage , in. als : - blanc , Witte lijm.
laag, vr.
Encoller, V. a. (stoffen) Gemmen, Pap.

digen, i2oed Inboezemen. —, 4 an.
sporen, Aanporren , Aanzetten , No.
pen , 4anmoedigen , Bevorderen.
Enconrir , v. a. irr. Zich iets op den lea!:
halen, Verdienen , Verwerven , In ...
vervallen. *bij regtSgel. , als : —
one amende , Zich eene geldboete op den
hals lea/en.
Encourtiner , V. a. veroud.:, Van gordijnen
voorzien.

fig. faw. van nienschen, Voorkomen , 4an.
zien , o.
Encomboma, in. zekere mantel, welke door
de slaven over den linkerschouder werd

Encouturé , ée , adj. scheepsw., Oyer el
kane/er schietende.
Encrasser, V. a. Bevuilen, Bemorsen, Vuil
ofMorsig maken. - (s'),v. pr. Vuil
of Morsig worden ; fig. fain. Zich verachtelijk maken , Zich verlagen. *v. n. Vuil of Morsig worden.
Encratites , in. p1. zeicere dweeper: van
eene overirevene onthouding.
Encre, f. inkt, rn; Bouteille a —, Inkt
flesch, vr.; Tache d'-., Inktvlak, vr.;
, Drukinkt,
fig. fam. zie Ecrire.
Inkt, sn.als: - de la Chine,
Oostindische inkt, vi.
Encrenée , f. in de smed. , Staat van het
ijzer, wanneer het voor de tweede maal
onder den hamer is geweest , m.
Encrêpir (s') , v pr. Zich in ronwfloers
kleeden.
Encrer, V. a. Inkt op (het lood of op eene
koperen plaac) brengen.
Encrier, in. Inktkoker, Inktpot, on.,
Inkeplanle (der
Inkefleschie , o.
in de natuuri.
boekdrukkers), on.
hist. , naam van verscheidene gewas.
sen , inzond. van eenige kamjseonoel.

pen. s—, bij verguld., De onderlaag
geven.
Encolure , f. van een paard , Hals , m.;

gedragen.
Encombrant, te, adj. Hinderlijk, P'erhin.
de rend.
Enconibre , m. Lam. Moeijelijkheid, Moei
te, vr. ; Sans —, Zonder het minste tee.
,'al, Zonder de geringste wederwaar
digheid. * — , pl. Encombres , Puin,
0.

(hetwelk den doorgang belemmert.)

Encombrement , in. Belemmeren , o., Be.
lemmering, vr.
Encombrer, v. a. Belemmeren, Verstoppen.
Encontre , 1. veroud., Ontmoeting , yr.;
nog gebruik., hoewel ten onregee , in:
A 1'—, als: Aller a i'.- de, Zich tegen
. . . verzeeten , Zich aankanten tegen ...
Encoquer , v. a. scheepsw. , Een' ring lang:
de i-a laten loopen.
Encoqûre, f. Plaat:, waar de ra met ee.
nes; ring yoorzien wordt, vr., Einde
der vu , ivaaraan de punt van het zeil
bevestigd is, 0.
ncor , zie Encore.
Encorbeliemnent , m. Voornitsteking aan
eenen muur , vr.
Encore, adv. Nog ; Ii nest pas - venu
Hij is neg niet gekomen ; 11 est — grand
jour, Het is nog licht dag. -, Daar
enboven, Nog. *, Ten minste.
na Non seulement met Mais; als: Non
seulernent ii médic , mais encore ii colon.
iiie , ilij spreekt niet alleen kwaad,

hij lastert ook. AANM. Bij dichters
zegt men onverschillig Encore of Eu
Cor.
als: - que, Conj. Hoewel,
4/hoewel , Ofschoon , Schoon.
Encornail, m. scheepsw., Hombergat, Tuingat, o.
Eucorné , ée , adj. bij veearts. , In de na.
bijheid van het horen.
Encoruer, v.a. verond. Met horen: voorzien.
Encornéter, V. a. veroud. in een peperhools
doen. *_ (s'), v. pr. veroud. Eene kor.
net opzetten.
Encoulor, in. bij weV. , Borstbeom , m.
Encouragement, in. Aanmoediging , vr.
Encourager, V. a. Aanmoedigen, Bemèe.
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Encrine , f. geslacht van Polypiers.
Encriniteo , m. p1. zie Encriers fossiles.
Encroisement, m. Plaatsing van de draden des ketting:, vr.
Encroiser ,, V. a. De draden van den kerS
ting behoorlijk plaatsen.
Encroisure , f. zie Encroisement.
Encroix, in * zekere pen aan een zijdeweeftouw.

Encroué . ée , adj. , als : Arbre —,> Boom,
die onder het vallen in eenen anderen
boom is blijven hangen, on.
Encroté , ée , adj. 117e: eene kerst be.
dekt, Osukorse; fi g. fan. - de préjugis, Me; vooroordeelsn be/eebd.
Encniraoser, V. a. Een kuras aandoen. -.
( s'), v. pr. Een kosrac aandoen.
Eiscul5sser, V. a, De s:aartschreef aan
(een geweer) zetten.

Encuvemerit, in. Leggen in eene knip.., o.
Encuver , V. a * in eene knip leggen of
doen.

Encycli , f. Kring in eenen kring , on,
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Encycligae , adj. , als : Lettre — , Rond
-gandebrif,
Circulaire , vr.
Encyclopédie , f. Verzameling van alle
(of van eenige tot elkander behoorende)
-wetenschappen , Encyclopedie, vr.
Eneyclopédique, adj. Encyclopedisch; Dictionnaire —, Encyclopedisch woorden.
boek , vr.
Encyclopédiste , m. Schrijver der encyclo.
pedie, Encyclopedist , m.
Encyprocype , adj. w. gebr. , In koper ge
-graved.
Encyrte , m. geslacht van insecten.
Xadacin , in. geslacht van planten.
Endccagone , m. Elfhoek , m.
Endéeasyllabe, zie Hendécasyllabe.
Endématie , f. zekere dansmelodie bij de

Trojanen.
Endémique, adj. van ziekten, In een land
gemeen, flan een land eigen, Endemisch.
Endente, f. Zamenvoeging van twee planken , die van afstand sot afstand in el.
kander sluiten , vr.
Endenter, V. a. Tanden aan ... maken,
Tanden.
Endentures, f. p1. Dubbel geschrevene en
takkig doorgesnedene akte , vr,
Endetter, v> a. Met schulden beladen
Schulden doen maken. *— (s'), v. pr.
Zich in schulden steken , Schulden
maken.
Endêver, V. n. pop. Kwaad zijn over iets.
Endiablé, ée, adj. fig. fain. Razend, Dol.
Endiabler, V. n. fan. , als : Faire — q. q.,
Iemand ongeduldig maken , Groote moei.
te aan iemand veroorzaken.
Endiandre , f. een boompje.
Endimancher, v. a. fam. De zo;sdagskleeren
aandoen. *--- (s'), v. pr. Zijne zon
aantrekken.
-dagsklern
Endiomètre , zie Eudiomètre,
Endive, f. d.ndi j vi e , vr.
Endobranches, m. pl. familie van wormen.
Endocarpe, m. IZleesch eener perzik, o.
* —, geslacht van planten.
Endoctriner , v. a. Onderrigten, Leerent
fig. fam. Inlichten , Voorzeggen.
Endogènes , f. p1. klasse van planten.
Endogone , f. geslacht van planten.
Endoiori , ie , adj. Pijnlijk , Smart ge
-voelnd.
Endommagement, in. w. gebr. , Beschadiging , vr.
Endommiger, v. a. Beschadigen.
Endomyques , m. pl. geslacht van insecten.
Endormeur, m. fig. Meijer, m.
Endormi , ie, adj. Slapend ; fig. Slaperig.
* — , Dat slaapt ; One jambe endormie,

Een been, dat slaapt.
Eudormie, zie Straruine.

ENDU
Endormir , v. a. irr. In slaap brengen ,
Doen slapen, In slaap maken; fig. In
slaap wiegen, Paaijen. *--, Doen sla
slaap in ... doen krijgen;-pen,D
ook : T7erdooven; — la douleur, De pijn
verdooven, *—, Grootelijks vervelen,
In slaap doen vallen. * — (s') , V. pr.
Inslapen , In slaap vallen ; fig. Slapen ,
Onverschillig zijn (omtrent, sur) ; ook :
S'— dans les voluptés , etc. , dan den
wellust enz. verslaafd zijn.
Endorrhizes , zie Endogènes.
Endos, m. zie het meer gebruikelijke Endossement.
Endosse, f. fam. Last, m. , Moeite , vr.;
Vous en aurez l'--, Gij zult er den last
vara hebben.
Endossement, m. Rogteekening, vr., Endosse ment , o.
Endosser, V. a. Op den rug leggen, doen of
nemen. *--, in den kooph., Endosseren.
Fndosseur, m. Endossant, m.
Endouziner , V. a. (Darmsnaren) bij dozijnen pakken.
Endrach , m. een boom.
Endroit, m. Plaats , Streek , vr. , Ge -vest , Oord, o. *— j , in een geschrift,
Plaats , vr. * -- , Regte zijde (van
Bene stof), vr.; fig. Se montrer on Se
faire voir par Ie bel —, Zich van de voor.
deeligste zijde vertoonen; Se montrer
par son mauvais (en vilain) -- , Zich van
de slechte zijde vertoonen; C'est le pins
bel -- de votre vie , Dat is liet schoon ar
ste gedeelte van uw leven ; Prendre q. q.
par son — sensible , Iemand op de gevoeligste plaats aantasten.
Endróme, f. bij de trom. , Badkleed , o.
Endpire, V. a. irr. Bestrijken. *--, v. n.
van eenen valk , als : -- Bien, Goed
verteren.
Enduic, m. Bestrijksel, a., Laag, vr.,
Bekleedsel , o.
Endurant, te, adj. Lijdzaam, Geduldig,
Verdraagzaam.
k ndurcir, V. a. Harden, Hard maken.
* --, Harden , Hard maken , Verster.
ken; fig. Verharden, Ongevoelig ma.
ken ; — q. q. à . . . , Iemand ongevoelig
voor ... maken. * — (s'), v. pr. flard
worden ; hg. S'— à . . . , Zich aan ...
gewennen; S'— contre ... , Zich tegen
... verharden , Ongevoelig worden
voor ...
Endurcissement, m. Hardheid , vr. *--,
Teerharding, Hardwording, vr.; fig.
Verharding, Verstokelseid, vr.
Endurer, v. a. Verdragen, Doorstaan, Lij
Uitstaan. *--, Lijden, Dulden, Har.-den,
den , Verdragen , verduren, Doorstaan.
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Énéléum , m. Mengsel van wijn en olie, o.
Énéor@me, f. Flies in de pis, o.
Énergie, f. in de geneesk., als: — muscu.
faire, Spierkracht, vr.; fig. Kracht,
Magt, vr. *—, Kracht, vr., Nadruk, m...
gique, adj. Krachtig , Sterk. * --,
Éner
Krachtig, 11Tadrukkelzjk.
Énergiquement, adv. Net kracht of nadruk , Nadrukkelijk.
Énergumène , m et f. Bezetene , m. en yr.
Enervation, f. Verzwakking, Zwakheid, vr.
I nerve, adj in de kruidk., van bloem blad ., Zonder de minste ribben, Effen.
Enerver, V. a. Ontzenuwen , Verzwakken,
(Krachteloos maken. * — (s'), v. pr. Ver
Krachteloos worden.
-zwaken,
Eneyer, V. a. De noesten uit ... maken.
Enfalteau, m. Nokpan , vr.
Enfa?tement, in. Dekking met lood, vr.
Enfatter, V. a. De vorst van ... met lood

Enfariné , ée , adJ. Bemoeid.
Enfariner, v. a. Met meel bestreoijen; fig.
fain. Venir, la gueule enfarinée, dire ou
faire q. ch. , Iets met veel ophef komen
zeggen of doen. *— (s'), V. pr. Zich met
meel bestrooijen.
Enfer , m. in de christ. godsd., ook soms:
pl. Enfers, Hei, vr.; fig. Hel, vr.;
ook en wel p1. Enfers, .Duivelen, m.
nieerv. , Hel , vr. * —, pl. Enfers, in
de heidensche godgel. , Schimmenrijk, o.
Enfermé, m,, als: Sentir 1'—, Muf ruiken , als van iets, dat lang gesloten
of weggesloten is geweest.
Enfermer, V. a. Opsluiten ; fig. Verber.
gen, Begraven. * —, Wegsluiten, Sluiten. *--, Omringen , Insluiten. *—,
Bevatten , In zich besluiten , Behelzen. * — (s') , v. pr. Zich opsluiten.
Enfermés , m. pl. familie van weekdieren.
Enferrer, V. a. Doorsteken , Doorboren.
* --, als : — le chemin d'une carrière,
Ijzeren wiggen tusschen de leiblokken
slaan. * — (s'), v. pr. Zich zelven doorsteken; fig. Zich zelven tegenspreken,
Zich in zijne eigene woorden verwar ren.
Enficeler, V. a. (Eenen hoed) met eene

dekken.
Enfance, f. Kindschheid, vr.; van hier:
Etre en —, Verkindscht zijn; Tomber en
—, Kindsch worden. *—, Kinderen,
o. meerv. * —, Kinderachtigheid , vr.
Enfant, m. Kind, o. ; Un — qui tette ,
Een zuigend kind; Jeu d'—, Kinderspel, o.; Petit-enfant, Kleinkind, o. ; —
d'acloption , on — adoptif, Aangenomen
kind, o.; fig. bij dicht., Enfans de Bellone i
de Mars, Zonen van Mars, m. meers. ;
Enfans d'Apollon, Zuigelingen van .polio, m. weere.; — trouvé , Vondeling, m. en vr.; — de choeur, Koor.
kind, o.; Enfans perdus, `weleer,) Krijgsyolk, slat den eersten aanval doet, o.;
Enfans d'honneur, (weleer,) Pares, die
aan het hof werden opgeveed , m. mrv.;
Enfans de langue, (weleer, thans zegt
men: Junes de langue,) Kweekelingen
tot het loeren der Turksche , Grieksche
en Arabische taal, ons naderhand in
de Levant voor tolken te dieren. *—,
m. et f. fan. bij wijze van loftuiting
of van toegenegenheid, Kind, o.; C'est
une belle —, Iet is een schoon kind;
Ma chère —, Lieve kind.
Enfantement, m. Kinderbaren, o., Kraam,
vr., Kramen , o. , Bevalling , vr. ; Douleurs de 1'—, Barensweeën, Weeën, o.
meerv., Vlagen, vr. Theory. ; fig. van
eenen schrijver , die rnoeijelijk werkt,
zegt men: Quand it travaille, iï est dans
les douleu^s de 1'--, Iet schrijven kost
hem veel moei te,
Enfanter, V. a. Baren , Ter wereld bren.
gen ; fig. Te voorschijn brengen , Voort
* —, v. n. Baren , Kramen. -breng.
Enfantillage, m. fain. ,k'inderachtigheid , vr.
Enfantin,ne,adj. Kinderlijk, Kinderachtig.
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sluiskoord binden.
Enfieller , v. a. ongehr. , Vergallen.
Enfilade, f. Rij (opeenvolgende kamers,
deuren, enz.), vr.; fig. Une longue —
de discours , Eene lange reeks van ver
woorden. * — , in het tiktak -velnd ,
zoodanige stand van het spel, dat men
bijna zeker verliezen moet; Éviter 1'—,
Vermijden , dat men vastgezet wonde.
* --, hij tuinl. , Rij groene perken , vr.
*—, Plaats, die in de lengte bestreken
(d. i. beschoten) kan worden , vr.
Enfiler, V. a. Eenen draad door ... doen,
— une aiguille, Eenen draad in eenen
naald doen, Bene naald vademen; —
des perles, Parels aanrijgen; — u'n chemin , Eenen weg inslaan; fig. fain. — on
discours , Een langwijlig gesprek begin.
nen. * --, in de krij;sk. ,als: — one trancbée, Eene loopgraaf in eene regte lijn
beschieten; van hier: Le vent enfile la
rue, De wind waait in de straat. *—,
scheepsw., als : Le cabestan enfile Ie cd
De kabel loopt om den-blenvirat,
kaapstander. * — , bij speldenm. , Den
kop aan (eene speld) maken. * — (s'),>
V. pr. In den degen zijner tegenpartij
loopen ; ook : (in het spel,) Zich vastzetten ; fig. Zich in een slecht spel

wikkelen.
Enfileur, w. Die de

maakt.

koppen aan spelden
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*, Enforicenr , ei. enkel in: fig. - de portes
Enfin, adv. Eindelijk, Ten laatste.
ouvertes , Grootspreker, (d. i. iemand
Kortom, in één woord.
die zich op geringe zaken beroemt,
Enfissure , f. scheepsw. , DwarStOUW , 0.
alsof het groots waren ,) in.
Enflammer, V. a. fatn. Aaostekcn • Ontsteken, Doenviammen; fi g 4anhitsen, Enfonçoir , in. bij leêrbereid. , soort van
Opwekken Tergen , 4anzetten , Doen
ontvlatnmen. . , Doen verheven. -,
.TJitte veroorzaken. - (s'), v. pr Puur
putten , In vlam geraken , Onti.'1nennen ;
fig. Ontylamrnen , Ontviamd worden ;
S , — de coère , In toorn outsteken ; S'-

d'amour, Verliefd worden ; S'— pour,
Ontviatnuicu voor.
Enfle-boeuf , m. zie Carabe doré.
Enflé , ée , adj. Gezwollen. . , I7ergroot.
Enfléchures , F. p1. scheepsw. , Weeflijnen ,
vr. njeery.
Enfler ,, V. a. Doen zwellen , Opblazen,
Doen opzwellen,Met Iuc/i:vullen; fig.
- le coeur, le courage, Den wocd aan.
wakkeren, Moed geveu; - son style,
Eenen winderigen stijl schrjyen.
Opblazen, gerhoovaardigen. °.—, in
den kooph. , als : — des parties , Posten
Izoogef opschrijven , dan zij gekocht
Uitslaan (op eenen speer.
zijn.
haak). *, v. n. on : S'—, V. pr. Zwel.
lea , Opzwellen , 4anzwelien ; fig. Groo -

ter worden.
Enflure , 1. Zwelling, vr. ; fig. - du coeur,
ifoogmoed, na. , Iloovaardij, Troesch.
Iseid , vr. , in het schrijven, Win.
derigheid • Gezwollenheid , Overdreven.
held, vr.
Ënfolier , v. a. (Eenen ouden smeltkroes)
aan stukken slaan , om er de zilver.
dee/en uit te kriigen.
Enfonçie , fl1. Toentaken van een vat,
wauoeer het snot waren gevuld is , o.
Enfoncé , ée , ad). , als : Avoir les yeux en
foncés dans la tête , Holle oogeu hebben,

iloloogig zijn; fi g. Avoir l'esprit — thus
10 matière, Dom zijn ; Ire — dans...,
In . .. verdiept zijn.

Enfoncernent, m. Inslaan , enz. , o., zie
Enfoncer. — , Diepte , Verdieping
vr. Verschiet, o. Diepte
der fondamenten , enz. , vr. — , in de
chuldcrk., Die/ s e! , o.
Enforcer, V. a. Inslaan, Instooten, in.
drukken, Indrifven. *, Breken, In.
slaan , Intrappen , Instooten. * - , in
de krijgSk. , Doorbreken , Overhoop wer
pro oi
pen. bij valken. , Op zijne
* , hol
stsrtefl. Verbinden.
slaan, Uitslaan. (s'), V. pr. Diep
indringen , ingaflfl S'— dans le lit, Diep
in het bed kruipen ; fi g. Zich verdie.
pen, Zich wikkelen. , V. fl. Zin.
ken, Verzieken, In ... zakken.

stamper.

Enfonçure , f. p1. Bodem , m. , Bodemstuk.

ken, o meen'. (van vaten.) —, Bo.
dembout , 0.
(de lit ,) Onderlaag

(van een bed) , vr.Inza/eking
van de hersenpan, vr.Laagu,
Diepte, vr., Gat, o.
Enlorcir, V. a. Sterker ina/een, I'erster.
ken, * _ (s') , V. pr. Sterker worden,
4ansterken , Versterken.
Enfouir , V. a. Begraven , In . . . delven,
Boe/elven, In den grond . . . graven;
— sea taleus , Zijn talent begraven.
Enfouisseinent , in. Begraven , o.
Enfouisseur, m. Begraver, on.
Enfourchement, rn in de houwk. , Plaats,
waar de bogen zich scheiden, vr.
zekere wijze

van enten.

Enfourcher, V. a. fain. Schrijelings op . ..
rijden.
Enfourchie , adj. f. , als : La tête — (d'un
cef) , De horen: (van een bert) met

gun/etc einden, on. meerv.
Enfourchure , f. Horses van een her:,
wanneer de einden getakt zijn , Ge.
ta/etc horens , on. meerv.
Enfournée , f. Schieten van het brood in

den oven, a.
Enfournement, ei. Bewerkisogen tot zul.
vering van bet glas , vr. oneerv.
Enfourner , V. 0. (Brood) in den oven
schieten , zetten.in de glasbias.
In de smeltkroezen doen. t—, v. n. fi g.
fam. Een begin maken.
Eñfourneur , Th. Die het brood in den oven
zet , een. , zie Enfourner.
Enfourrer ,, v. a. bij goudslag. , De velijn.'
bladen in derzelver omslag doen.
Enfrayer , V. a. (Nieuwe kaarden) voor

do eerste maal gebruiken.
Enfrayure , f. Eerste wol uit nieuwe kaar.
den , vr.
Enfreindre , v. a. irr. (Bene wet , enz.)
overtreden , Breken, Strijdig handelen
met . .. , Inbreuk maken op, Schonden.
Enfroqeer , v. a. boert. en veracht , De mon

opzetten, in een klooster ste.
leen. - (s'), v. pr. In een klooster
gaan, Monnik worden.

ni/eskap

Enfuir (s') , v. pr. Ontviugten , Vlugten ,

De vliegt nemen; fig. Vlugten, Weg.,
gnats, Verdwijnen. Overloopen;
Le lait bouillant s'enfuit, De kokende
one/ k loopt over. -, Uit .. . lekken
,

loopen ; L'eau s'enfait de cette cruche,
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Het water lekt nit deze kruik. * —,
Lekken , Lek zijn ; Ce tonneau s'enfuit,
Dit vat lekt , is lek.
Enfurné, m. zie Chétodon forgeron.

Engastriloque , Engastrimante, Engastrimyo
the , zie het meer gebruik. Ventriloque.
Engastrymisme , m. Buikspreken, o.
Engaver, V. a. van duiven ten aanzien
harer jongen, Voeden, Voeren. * —,

Enfumer,

V.

a. Berooken , (Met rook)

bezwalken. * —, Met rook kwellen.
* — , Door den rook verdrijven, uit
-drijven.*,Mtokd
Enfutailler , V. a. In vaten doen.
Engagé , m. Geëngageerde ; inzond. Die

zich verbonden heeft, c,iz eenigen tijd
in de coloniën te dienen, m,

Engagement , m. l'erbindtenis, P"erplig•
ting , vr. , Engagement s o. s -, Ver -

panding, vr. *--, Vetpand goed, Pand,
o. * -, danneming, Aanlverving, vr.
* - , Dienstneming, Dienst, vr.
* -, Handgeld, o. * - , Gevecht, o.
Slag, m. * —, in de schermk., Vastma.
king van de kling zijner tegenpartij , vr.
Engager, V. a. Verpanden, Te pand ge
pand geven. *--, Verbinden,-ven,ils
Tot onderpand geven , Verpanden ; fig.
-- son honneur , etc. , Zijne eer, enz.
verpanden ; - son coeur, Zijn hart ge
Beminnen. * -, Verbinden, Per--ven,
pligten , Overhalen , Bewegen (tot , a);
van hier: Ui tnoodigen , Aanmoedigen,
Opwekken , Uitlokken. *-, Verpligten, Noodzaken; van hier:- une que
, Eenen twist, enz. begin--rel,tc.
inen. * -, in de schermti. , als : - le
fer, Iemand den degen vastmaken ; ook
soms : Den degen zijner tegenpartij raken. * - (s') , v. pr. Zich in schulden
steken ; ook: Zich wikkelen (in, dans),
Zich bemoeijen met, Zich inlaten met,
.Deel nemen aan ; ook: Zich verbinden,

Beloven, Zijn woord geven (om, a);
ook : Vergaan (in , dans); ook : Zich
verbinden ; van hier : V'- dans le mariage , In het huwelijk treden; Un soldat
qui s'est engagé de nouveau , Een soldaat, welke op nieuw dienst genomen
heeft; ook: Zich verwarren, Mast raken (in , dans); ook: Beginnen, als:
Le combat s'engage, De slag begint.
Engagiste , m. Bezitter van een verpand
goed, Pandhouder, m.
Engatnant, te, adj. in de plantk., van bladen, Den stengel omgevende.
Engaicé, ée, adj. in de plantk. , van Benen
stengel , Door een blad omgeven.
Engainer, V. a. In de scheede steken.
Engallage, m. l/erwing met galnoten, vr.
Engaller , V. a. Met galnoten verwen.
Engantel , zie Aganter.
Engaraut , in. sclieepsw. , Omwoeli ng, vr.
Engarre , I. Lang vischnet met lood door

schuiten voortgetrokken, o.

van noenschen ten aanzien van duiven,
Opvoeden, Het voeder in den bek doen.
Engeance , f. Gebroed , Gebroedsel , a.;
fig. Gebroed , Gebroedsel , e.
Engeancer , V. a. fam. Opschepen.
Engelure, f. Koude (in de handen of voeten) , `vr.; Avoir des engelures aux mains,
aux pieds, Winterhanden of Winter.
voeten hebben, De koude inde handen,
in de voeten hebben.
Engencement , m. bij schild., Zonderlinge
schikking, vr.
Engencer, v. a. bij schild. , Zonderling
schikken.
Engendrer, V. a, Telen , Voortbrengen,
Baren. * —, Voortbrengen , Voortte.
len ; fig. Te weeg brengen , Voortbrengen , Baren.
Engerber, V. a. Tot schoven maken , Tot
sch o ven bi nden. a` -, Op malkander sta pelen of leggen.
Engin, m. Katrol, vr., Windaas , o., Winde , vr. * _ , in het algemeen heeten
alle eenvoudige werktuigen Engins,
zelfs Netten , jagttuig.
Engingnier, m. Maker van vischtuig, jagt.

enig, in.
Engio , m. geslacht van insecten.
Engissome , m. zie Embarrure,
Englestre , m. gedee e van zeker net.
Englober , v. a. J/erys4tcdesje dingen tot
een verbinden; - dabs', 1/ë*eenigen met.

Engloutir, V. a. Doorzwelgen , Doorslik ken , Opslikken , Doorslokken, Opslok.
nken. * - , Verslinden , Doen verdwijen , Verzwelgen; fig. Inzwelgen.
Engluement, m. Entwas , Boomwas, o.
Engluer, V. a. Met vogellijm bestrijken.
* - (s'), v. pr. Aan de lijmroede blij ven hangen.
Engoi , zie Engri.
Engoncement , m. Toestand van remand,

die tot aan de ooien in een kleed zit , m.

Engoncer , V. a. van kleederen , Te hoog

aan den hals zijn of reiken; Cet habit voos engonce , Dit kleed is te hoog
aan den hals.
Engordo , m. zekere plant.
Engorgement, m. Verstopping (van eene
pijp, enz.), vr.
Engorger, v. a. I7erstoppen. *-, in de ge
Verslijmen. (s') , v. pr.-nesk.,

Verstoppen , Verstopt raken.

Engouement, m. Verstopping, Verkropping,
vr. ; fig. Hardnekkig vooroordeel, o.
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Engouir Co"), v. pr. Teerstoppen, Zich ver•
slikken; fig. S"- de . . . , Sterk ingeno.
men zijn voor ...
Engouffrer (s'), v. pr. Zich in ... neder.
storten , Met geweld in ... vallen.
Engouler , v. a. pop. Opslokken , Inzwelgen.
Engoulevent, in. geslacht van vege/en
Geitenmelker , m.; -- à lunettes, Bril
neus M.
Engourdir, v. a. Verdooven , Verstijven ,
Stijf maken ; fig. Doen verslappen,
Traag maken. * . (s'), v. pr. Verstij ven; fig. Verslappen, Traag of Vadzig
,

-

,

worden.
Engourdissement, in. L'erstijving, Stramheid, vr.; fig. T"erslapping, Traagheid,
1'adzigheid , vr.
Engrainer, V. a. Koren aan ... geven.
* -, Koren doen in ...
Engrais , m. Mest , on , Bemesting , vr.
* - , Vetweide , vr.; Meetre des boeufs
a i'- , Ossen in de vetweide doen ; van
hier: ;Vlettre des chapons h l' -, Kapoe.
oen vet mesten.
Engraissement, m. Mesting, l7etmesting,vr.
Engraisser, V. a. ll2essen , Vet mesten ;
spr. w. L'oeil du maître engraisse le cheval, Her oog des meesters maakt het
paard vet. * -, Mesten , Door mest
vruchtbaar maken. * _ Bemorsen,
.Besmeren, Smerig maken. * -, v. n.
Vet worden ; ook : Dik worden , Dik
en vet worden, Groei/en. *-- (s'), v.
pr. zie Engraisser, v. n. fig. S'- dans une
affaire, Een vermogen bij eene zaak
verzamelen ; S'- de ... , Zich vet mes
Puil, Morsig of Sme--tenm.*,
rig worden. * - , van dranken , Lij rnerig worden.
Engranger, v. a. In de schuur verzamelen ,
Inhalen.
Engraulis, m. ondergeslacht van ansjovis.
Engravement, m. Vastzitten van een vaar
zand, o.
-tuignhe
Engraver, v. a. Met ... op het zand vast
raken. * -- (s'), V. pr. Op het zand
vastraken.
Engrêler , V. a. Een achterwerkje aan (eene
kant) maken of zetten.
s ngrêlure,f..dchterwerkje aan tent kant c o.
Engrenage , m. Invatting der tanden van
een rad in het rondsel , vr.; van hier:
Machine à -, Machine ter vorming der

invattingen.
Engrener , V. n. ou : S'-, v. pr. van de
tanden eens rads, Invatten , In mal
grijpen ; Ces deur roues s'engrê.-kaisder
nent , Deze twee raderen vatten in el.
kander , werken op elkander. * -, v, a,
,Het koren in den tremel doen, om liet

te malen; fig. Aanvangen, 4anleggen.
* -, Met koren voederen of vet maken.
* -, scheepsw., als : - la pompe, Do
pomp aan den gang maken. * - , v. n.
Het koren in den tremel doen.
Engrenure , f. Tanden van een rad, die
in een ander gatten, m. meerv. * —,
in de ontleeclk., Intanding, vr.
Ejngri , m. soort van luipaard.
Engrosser, V. a. fam. Bezwangeren.
Engrossir, V. a. ongebr., Dik maken. * -?
V. n. Dik worden.
Engrumeler, v. n. on: S'-, v. pr. van
melk , Klonteren.
Enguenillé, ée, adj. zie het meer gebruik.
Déguenillé.
Engueniller , v. a. bijna veroud., Met lom •
pen bedekken.
Enguerrant , m. veroud. , Soldaat , welke
uitgerust en onderhouden werd door

eenen vassaal , m.
Enguichure , f. Opening van eenen horen,
enz. , waarin liet mondstuk gaat , vr.
Engyscope , zie Microscope.
Enhale, f. eene plaat.
Enhardir, V. a. .4anmoedigen, Moed ge.
ven. 'w -(s'), v. pr. Zich verstouten.
Enharmonique , adj. , als : Genre -, Enharmonische toonkunst (der ouden) , vr.
Enharnachement , m. Optuiging, vr.
Enharnacher , v. a. zie Harnacher ; fig. fam.
Vous voilà plaisamment enharnaché, Wat
zijt gij kluchtig uitgedost.
Enhayeur , m. Degene , welke de steenen
aan rijen zet, om ze te doen drongen.
Enhuché , zie Huché.
Enhydre , f. geslacht vaan kruipende dieren. * -, zekere steen, in welks inwendige zich een droppel water be-

vindt , o.

Enigmatique, adj. Raadselachtig.
Énigmatiquement, adv. Raadselachtig.
Enigme , f. Raadsel , o.
Enivrant, te, adj. Dronken makend; fig..
Bedwelmend.
Enivrement , m. fig. Bedwelming , Dron.
kenschap, vr.
Enivr.er, V. a. Dronken maken; fig. Dronken maken, Bedwelmen. *_ (s') , v.
pr. Zich dronken drinken; fig. Bedwelmend worden.
Enjabler, V. a. Den bodem in (een var)
zetten.
Enjaler, V. a. scheepsw., Een' ankerstok
aan ... maken , ,Vlet eenen ankerstok
voorzien.
Et jambée , f. Schrede, vr.
Enjambement, m. in de dichtk. , Overgang
van den zin uit het eene vers in het

andere , m. , Enjambement , o.
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Enjamber, V. a. Overstappen, Overschrijden. * --, v. n. Met groote schreden
gaan , Stappen , Strijken. * --, in de
bouwcc., Over iets heen springen; fig.
-- sur (la terre de) son voisin , Een ge

one place, Den vijand eens vesting one.
nemen; fig. Wegslepen, Met verwondering vervullen. * -, Van boven weg.
nemen, lfdoen , ,afnemen, Wegnemen ,
Afstroopen, 4fschillen. * -, Doen ver
Verdrijven , Wegnemen. * -,-dwijne,
bij jag. , als : - la meute , De honden
voortdrijven op het spoor van het hert.
* - , als : - an chaudron , Den bodem
van Benen ketel met #enen ronden ha.
mar maken ; - une pièce de cuivre, De
deuken uit een stuk koper kloppen. *
(s'), v. pr. van de huid, enz, Afgaan,
Losgaan. * --, veroud. , zi e Eleyer,, v. n.
Enleveur, m. enkel in : Enleveurs de quar.
tiers, Soldaten, welke den vijand in
hunne kwartieren overrompelen, m. mrv.
Enlevure, f. zie het meer gebruik. *1e•
vore. * -, Afgeslagen stuk ijzer, o.
Enlier, v. a. Verbinden.
Enli^nement, m. Rigten, o., Rigting, vr.
En`igner, V. a. Rigten , Gelijk of In cone
rij plaatsen.
Enluminer, V. a. ..4fzetten, Kleuren. *-,
(Het gezigt) vuurrood maken. *-(s),
V. pr. Het gezigt rood schilderen, Zich
blanketten.
Enlumineur, m., Enlumineuse, f. Degene,
die prenten, enz. afzet of kleurt.
Enlumirture , f. Afzetten of Kleuren (van
prenten , enz.), o. * —, Kleuren tot
het afzetten , vr. mrv. * -, Gekleurde
prent, yr.
Ennéachantes , m. p1. soort van lipvisch
met elf stekels.
Ennéacontaédre, adj. van kristalleis, Met
negentig vlakken.
Ennéacorde , m. 1Vegensnarig speeltuig, o.
Ennéade -, f. ongebr. , Negental , o.
Ennéadécatéride , f. Tijdkring van negentien zonnejaren (of maanjaren) , m.
Ennéagone, m. Negenhoek, m. *-, Sterkte met negen bastions , vr.
Ennéar,drie, f. Geslacht der negenmannige
planten, 9.
Ennéapécale , adj. Negenbladig.
EnnéaphylIon , m. bij . PLINIUS , zekere ne
-genbladipt.
Ennéapogon , m. geslacht van planten.
Ennel , m. een boompje.
Ennemi , m. Vijand , m. ; spr. w. C'est autant de pris sur,l'-, Het is altijd winst,
* -- , ie , adj. elf keerig. * --, Vt an•
dig; fig. Vijandig. *--, in de schil.

zijns buurmans akker aan-deltvan
den zijnen ploegen. *--, in de dichtk.,
Taman het eens vers in het andere springen.
Enjaveler , v. a. zie Mettre en javelle.
Enjeu, m. Inzet, Inleg, m.; fig. Retirer
sea enjeux, Van eerre zaak zonder schade afkomen, Zijn aandeel terug nemen, Er uit gaan.
Enjoindre, V. a. et n. irr. Bevelen, Voor schrijven.

Enj8ler , V. a. Door vleijende woorden lok

Verlokken, Verleiden.

-ken,

Enj8leur, m. Listige bedrieger, m.
EnjBleuse, f. Listige bedriegster, vr.
Enjolivement, m. Sieraad, o.
Enjoliver, V. a. Versieren, Opschikken.
Enjoliveur , m. Versierder , m,
Enjolivure, f. Klein sieraad, o.
Enjoué , ée , adj. Vrolijk, Luchtig, Lustig.
Enjouement, m. Vrolijkheid, Luchtig

vr.

-heid,

Enkafatrahe, m. een boom.
.Enkianthe, m. een boom.
Enkinidion, zie Enchiridion,
Enkisté , ée , adj. in de geneesk. , In een
ylies (zie Kiste) bevat; Tumeur enkistée , Zakgezwel , o.

Enlacement, m. Vlechting, Strengeling, vr.
Enlacer , V. a. Vlechten , Strengelen. * -,
bij timmerl. , Met eens pin vastmaken.
* -, als : - des papiers , Papieren aan
eeoe lias doen.
Enlacure, f. Vlechting, Strengeling, vr.
Enlaidir, V. a. Leelijk maken. *-, v. n.
Leelijk 'worden.
E4nlaidissement, m. Leelijk maken of worden, o.

Enlarme , m. Groote schakel of strik aan
het einde van een vogelnet , m. * —,
bij vissch., Takje van mondhout, enz.
langs fuiken geplaatst , o.
Enlarmer, V. a. Groote schakels aan de
zijden van (een net) maken.
Enlèvement, m. Schaking, vr.; L'- des
Sabines , De Sabijnsche maagdenroof,
m. * --, Wegvoering , yr.
Enlever, v. a. Opheffen, In de hoogte hef.

fen. *_, Wegvoeren, Wegnemen, Medevoeren; van hier: Schaken. *—,
Wegnemen, Ontnemen, Ontrooven. *-,
Snel knopen, Opkoopen. *—, in de
krijgsd., als: - un quartier, tin régimeat , Troepen in hun kwartier over.
vallen, opli g ten ; ook: - q. q., Iemand
opligten , Hem in hechtenis nemen; -

derk., Strijdig , Vijandig.
Ennemie, f. I'ijsndin , vr.
Ennoblir. , v. a. 4delen , Persdelen.
Ennoie, m. zie Ampihisbène.
t-, enkel pl. En.
Ennui, m. Verveling, vr.
nuis, Verdriet, Hartzeer, o., Kommer, m:
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Ennuyiit, te, adj. 1/eryslend, Verdrie.

Enquêrant, te, adj.w. gebr., 1V ieuwsgierig.
Enquérir (a'), v. pr. Onderzoek doen of
Vernemen (naar iemand bij iemand,

tig, )zsttg , 4keJig.
Ennuyé , ée, adj. Met verveling gekweld.
Ennuyer, V. a. Vervelen.- , Lastig
(s') , V. pr. Zich
vallen , Kwel/en.
vervelen ; Je m'ennuie a attendre, liet
wachten verveelt vijl ; Je m'eafluie dattendre, Ik Ran niet langer wachten,
Ik ben het wachten moede. —, v. imp.
Vervelen, T7erdrieten ; II m'ennuie de ne
vous poinc Voir, liet verdriet mij, dat
Ik te niet zie.
$aiuyeusem.eat, adv. Meeverysliag, Par velend.
Ennuyeux , use, adj. Vervelend. *_
Vervelend rnensch ,. Kwelgeest, ze.
EnoCyciiqne, adj. vanfeesten , Op het em.
4e van eenig tijdperk plaatshebbende;
Fête , Jubel eest a.
Enodé, ée, adj. Zonder knoopen of noesten.
Enoiseler, v. a. bij valk., 4frigten.
Énoncé, in. Verklaring , vr.
Enoncer, V. a Uitspreken, Verklaren , Uit.

drukken, Te kennen geven, Kenbaar

vaken; van hier: — faux, Eens valsche verklaring afleggen. (s') , v.
pr. Zich uitdrukken.

Enociatif,ive,adj.Verklarezd, Uitdrukkend.
Ëiouçiation , f. Uitdrukking , vr.
Ifoerdragt , 'vr. —, in de redek. , Stell ing, vr., Polzin, ze.
Jnop1ie, f. geslacht van insecten.
Enoplose , m gedacht van visschen.
Enopte , rn. bij da. ouden, Opziener over
het drinken , ze.
Enoptrotnncie , f. Waarzeggerij door middel van eenen spiegel, vr.
Enorchite , Enorchyte , f. Druipsteen, welke naar een mannelijk teellid gelijke, ze.
Enorgueillir, V. a. Trotsch maken , klerhoovaardigen. * (a'), v. pr. Trorsch
. of: Hoogmoedig worden , Zich verhoo.
vaardigen (op, de) , Trotsch zijn.
uorme , adj. Buite ng e meen , Ongeiseen
OnrnatiE Buitengemeen groot, Verbazend , 1/reeselijk , Verschrikkelijk , Uiterse, Ovgehoord, Afschuwelijk.
E normément, adv. Onmatig , Uitermate ,
Bovenuzate , Geweldig , Verschrikkelijk.
Enormité, f. Onmatige grootte, Buitengewoonheid, Ongemeenheid , 4fschu.
welijk'leid , vr.
Ênormon, 'Ia. w gebr., Levensbeginsel, a.
Enoasé , , adj. ongebr. , Die een bot in
de keel heeft.
Énoué, he, adj.zie}nodh.
Enouer, .v. a. (Laken) pluizen , flappen.
Énoueur, m. li'opper, Lakennoppor, na.
Enoneuse., f. Nopster, Lakennopster, vr.
Enourcu, Me een boouapje.

de q. q. a q.)

Enquête , f. (Geregtelijk) onderzoek (in
eene clviie zaak) . o.
Enquôzeur, m. .Rcgter instructeur in ei.
vile zaken, ze.
Enraciner , V. fl. of! : (s') , V. pr. kI'ortelen , Wortel maken , Wortel vatten
schieten; fig. Inwortelen , Wortel schieten, Inkankeren.
Enragé, ée, adj. Hevig., Geweldig, Woe.
dend, Razend; Vu chen —, Een dolle
(elders: razende) hond, rn; Ii faut
être — pour en agir ainsi , Men moet gek
zijn, om zoo te handelen; fig, farn. Manger de la vache enragée , Met moeijelijk.
heden te kampen hebben. —, m. Ra.
zende , Dolleman , an.
nrager , V. I. fig. faze. Woedend zijn (van,
b. v. pijn, de douleur). - , Razen;
II enrage de faiva , Bij raast van den
honger; van hier: Hevig verzet zij;;
(op , de)„ als a Elle enrage de jouer,
Zij is hevig verzot op het spel, Zij
speelt ongemeen gaarne; Ii enrage de
ne pouvoir so venger,. Hij is woedend,
dat hij zich tales wreken kan; Faire razend of woedend maq. q.,
ken; Ecre
e
Ir enragé contre q. q,. Vroese lijk toornig op iemand zijn; spr. w.
11 n'enrage pas pour naentir, Bij is aan
do eerste longen niet geborsten , Het
komt hem op eens longen niet aan.
Enraiernent, fl1. Daad van Eurayer, zie
di; woord.
Enrayer , V. a., als: — mie roue, Spoken
in een rad maken, Een rad van spoken
voorzien ; ook : Een rad sperren , d. 1.
hetzelve vastmaken bij hot afloopen van
eoncn berg. V. fl. zie Enrayer
sane roue fig. farn. Ophouden. *._, De
eerste voor ploegen.
Enrayoir, m. Rong, vr.
Enrayure , f Sperketting , m., Sperhout,
— Eerste voor . vr., Plaat. 0.
sing der daksparren , vr.
Enréginaenter, V. a. Tot één regement vereenigon. * —„ Bij een rogement in.
doelen.
Enregistrable , adj. .FIergcne geregistreerd
kan of moet worden , Registreerbaar.
Enregistreanenc, ii,. Registratie, vr. *_,
Registratie kosten , ze. naeorv.
trer, v a. Registreren.
Enregis
Enréner , V. a. De teugels binden.
Enrénoire , f. H o ut om de teugels aan te
binden, a.
Enrisumé . ée, adj. Verk o uden.
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*.
alt : - de vaisseau , Tweeds lui tenant.
V. a. Verkouden maken.
m. ; - de poupe, Achterstevensylag, yr*
pr. Verkouden worden.
spelEnselgnement, m. (Inderrigt, o., Onder Enrhuner, V. a. De koppen aan (de
rigting , Les ,vr. *— , Onderrigt ,
den) steken.
Onderwijs , o. , Onderwijskunst , vr.;
Enrichir , v. a. I'errijken. * —, Yersie.
- mutuel, Wederkerig onderwijs , o.
ren. * - (s'), v, pr. Zich verrijken , i
*-, enkel pl. Enseignemens, bij regtsRijk worden.
gel., Bewijsstukken, o. meerre
Enrichissement, m. wv. gebr., I7errijking,vr.
Enseigner, v. a. Onderwijzen , Leeren,
Enrochement, m. ]louwen in steen op een'
Onderrigten. *-, Onderwijs geven in
lossen grond , o.
Enrólemeut, m. Werving, Planwerving,
. . . , Onderwijzen, Leeren , Leeraren;
- a q. q. à penser, Iemand loeren denvr. * _, Werílijst , Rol , 'r.
ken ; - q. ch. à q. q. , Iemand iets les..
Enróler, V. a. JPerven , Aannemen. • -ren, *—, Wijzen , Manwijzen; - le
(s'),v. pr. Dienst nemen, Soldaat worden.
chemin a q. q., Iemand den weg wijzen.
Enroleur, m. weleer, !verver , m.
Ensellé, ée , adj. van een paard , Met esEnrouezent, m. Ileeschheid, Schorheid, vr.
sten zadelrug. *--, scheepsw., als t
E nrouer, V. a. 1leesch of Schor maken.
Un vaisseau -, Een schip , dat in het
* - (s') , v. pr. Ilecsch of Schor wormidden laag en voor en achter hoog it.
den ; S'- à force de crier, Zich heesch
Enselle, zie l nsuple.
schreeuwen.
Trad.
Ensemble,
;
fig.
adv. Zamen, Te zamen , Met
Enrouiiler, V. 4. Doen roesten
elkander, Tegelijk. *-, m. Geheel, o.
zi,g of Traag maken.• - (s'), V. pr.
Eusernericement, m. Bezaaijen , o. , Be.
koesten, I'erroesten.
zaaijing , -ir,
Enroulernent, m. Slangvormige rand van
Ensemencer , v, a. Bezaai
Zaaijen.
zoden of palm in Benen tr,ir: , m,
Enserrer, v. a. bij dicht., Bevatten , In
Enrouler , v. a. In elkander rollen.
zich besluiten. * - , In de trekkast
Eurue , f. Diepe voor , vr. ; Labourer en
plaatsen.
-, IFlet diepe voren ploegen.
Ensablernent , m. Ophooping van zand , Enscté , m. verscheidenheid van den ba..
naanboom.
Verzanding , vr.
Enseuillement, m. Borstwering aan sen
Ensabler, V. a.. van s'aartuijen , Op het
venster boven de drie voet, vr.
zand vastzitten. * -- (s'), v. pr. Op
Ensevelir, V. a. In een lijkkleed wikke liet zand vastraken.
len. *—, Begraven, Ter aarde beEnsacher, V. a. Zakken, In zakken doen.

Enrliumer,
(s'),

V.

Ensaeheur, in. Zakker , m.
Ensade , f. soort van vijgeboom.
Ensafraner , V. a. J11et saffraan verwen.
Ensaisineinent , M. bij regtsgel. , Inbezi t-

stelling , vr.
Ensaisiner, V. a. In het bezit stellen.
Ensanglanter, V. a. Bloedig maken , Met
bloed bezoedelen , bevlekken; fig. - son 1
règne, Zijne regering met bloed bezoedelen; - la scène , Lenen woord op het I
;
tooneel voorstellen.
Enseiene, f. Teeken, Kenteelen, Ken. I
merk, o. ; van hier t A telles enseignes 1
que ... , En te,: bewijze der waarheid 1
dient , dat . . . ; A bonnes enseignes , Op j

goede gronden. *--, Uithangbord, Schild,
o. ; A 1'- cle la Croix-Rouge, In het
Rood: Kruis. * -, pl. Enseignes, (wel- .
eer,) Vaandel (der infanterie), o.; •
van hier nog : Tambour battant et en. .
seignes déplo}'ées, Met slaande trom en .
vliegende vaandels ; Coinbattre, etc. sous
les enseignes de q. q., 0,/der iemands
vanen strijden, enz. *-, weleer, Vaandrigspost , m. , G zandel , o. * - , m.
weleer, Vaandrig , m. * -, scheepsw.,

stellen; van hier : Boedelven; fig. B'egraven , Bedelven; van hier: Être ensev-eii (lans ... , 11an ... verslaafd zijn.
* - (s') , v. pr. fig. Zich begraven , op.
sluiten of verbergen.
1
Ensevelissement , m. legraven, o., Be.

graving, vr.
Ensiforme, adj. in de kruidk., Degenyormig.
Ensimage, m, Besmeren van laken met

vet ,

o.

•

Ensimer, V. a. (Eene stof) met vet in-

smeren.
Ensorceler, v. a. Betooveren , Beheksen;
fig. Letooveren.
Ensorceleur, m. Tooveraar , Toovenaar, m.
Ensorceleuse , f. Tooveres , !seks, Toovsr-

heks , Tooverkol , vr.
Ensorcell.ement, m. I;etoovering, yr. •, 4
Ensouaille, f. Touw, waarmede iaen het

roer van een rivierschip houdt , o.
Ensoufrer, v. a. zie het meer gebruik.!,
Soufrer.
Ensoufroir, m. Zwavelkast , vr.
Ensouple, zie Ensuple.
Ensoupleau, m. Voorste weversboom, Borst.
boom ,

ns.
29 *
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Ensoyer , V. a. bij schoenmak. , als : - un
'fil, Een' borstel aan den pikdraad slaan.
Ensuble, zie Ensuple.
Ensuifer , V. a. Met vet bestrijken.
Ensuite, adv. Vervolgens , Daarop , Daar.
na. * - de , prép. Na.
Ensuivant , te , adj. veroud. , bij regtsgel. ,

Ehtéléchie, f. Wezenlijks vorm van een
individu , M.
Entelle, f. soort van meerkat.
Entement , m. Luting , vr. , Enten , o.,
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Volgend.
Ensuivre (s'), v. pr. def. Volgen, Na ...

koimen. * -, Volgen , Yoortvloeijen.
Ensuple , f. Weversboom , m.
Entablement, m. Dekstuk Bever zuil (be-

yattende architraaf; fries en karnies),
o. *-, Gebint (van het dak), o. *-,
Rollaag , vr.
Entabler, v. n. et S'-, V. pr. van een
paard, Het kruis eerder dan de borst
be*egen.
Entachage, in. aan een fluweelweeftouw,,
IYereeniging van stokjes aan den voor boom , yr.

Entacher, V. a. fig. Bezoedelen, Besmetten.
Entaille, f. Inkerving, I7snijding, Kerf, vr.
Fntailler, v. a. Insnijden, Eene korf ma-

ken in.
Entailloir, m. zeker werktuig der doedel

-zakmers.
Entaillure , zie het meer gebruik. Entaille.
Entalingué, ée, adj. scheèpaw., Aan een
touw vastgemaakt.
Entame, zie Entamure. 1
Entamer, V. a. Opsnijden , dansnijden ;
ook: Aanbreken; ook: -4an .. • beginnen; - un pain, Een brood opsnijden;
- une pièce cie drap, .Jan een stuk la-

ken beginnen; fig. I3eginnen, 4anvangen ; van hier: ,- un corps de troupes,

Een corps beginnen overhoop te werpen;
-- un homme , Iemand doorgronden ; Se

laisser - ,Toegeven, Zich laten wegslepen.
* - , in de rijsch. , Beginnen te dresse.
reis: *-, Eene insnijding doen in.
Entamure; f. Eerste snede , Bovenste snede, vr. *-, Insnijding, vr. *-., Eerste steeneis uit eene groeve , m. mrv.
En cant que, conj. goor zoo ver, Voor
. zoo veel.

Entassement , m. Hoop , m. , Opeenstape•
ling ,•vr. ; fig. - Un - de raisonnemens,
- etc. , Eene opeenstapeling van redene.

ringen , enz.

Entasser, V. a. Ophoopen, Opeen stapelen,
Opstapelen , Aan hoopen , stapels of

mijten zetten ;Hooper, Stapelen, Mijten.
Ente', f. Ent , vr. , Entrijs , 0. - *'-.> Geënte boom, Enteling, m. *--, bi j jag.,

Opgestopte lokvogel, m. !-, Steel van
een penseel, m.
Entées , f. pl. bij jag. , Zezmenhangende
niest , m.

.Enterij , vr.

Entenal , zie Antenal.
Entendement , m. Verstand , o. , Bevat -

t i ns , vr.

Entencleur, m. enkel in: spr. w. A bon -=
peu de paroles, Voor den Zvi jze is één
woord genoeg ; A bon - salut, Wie het

verstaat , doe er zijn voordeel mede.
Entendre, V. a. Hooren ; -'dur, Hardhoo-

rig zijn. * — , Hooren , Aanhoor en ,
t erhooren, Het oor benen aan. *-,
Verstaan, Latten , Bevatten , Begrijpen, Kunnen ; van hier: Faire - raison
à q. q., Iemand reden doen verstaan;
- malice, finesse a q. q., Erg van iets
denken, Eenen kwaden zin aan iets
geven; Donner à -, Te verstaan geven;
Laisser -- q. ch. à q. q., Iemand iets
laten weten. *-, Iserstaan, Volmaakt
bedreven zijn in, Kennen, Kunnen.
* —, bij koopl. , als. - le numéro , Het
merk verstaan. *—, Verstaan , Willen.
*-, V. n. als : - à q. ch., Tot iets toestem-

men , toetreden , Naar iets hooren. * -^
(s') , v. pr. Zich zelven verstaan ; Je
m'eutends bien , Ik weet ivel , vat ik
zeggen wil. * -, Elkander verstaan of
hooren; S'- à demi -mot, Elkander met
een half woord verstaan. *-, Elkander verstaan , liet eens zijn ; S'- à q.
ch. , Iets goed verstaan, Er in bedrepven zijn, Zich op iets verstaan; Vous
n'y enrendez riep , Gij weet er niets
van ; S'- en musique, en tableaux, Een
kenner van m-uzijk , van schilderijen
zijn ; S'- avec q. q., Met iemand overeen stemmen, Eene verstandhouding met
iemand hebben; Cela s'entend aisérnent,
Dat laat zich gemakkelijk begrijpen;
Cela ne s'entend point, Dat laat zich
niet begrijpen ; Cela s'entend (bien),
Dat moet wel zoo zijn ; A 1'-, Wanneer men heus hoort spreken, Naar zijn
zeggen ; Je ne sais auquel - , Ik weet
niet , naar ivien ik het eerst luiste.
ren zal.
Entende, ue, adj. Verstandig , Schrander,
van hier : Faire l'-, Zich voor Benen
kenner ui tgeven, Voor bekwaam wi llen
doorgaan; Bien -, Goed in1erigt; Mal
- , Slecht ingerigt ; zie o o k Isialentendu; Bien-entendu, adv. Zonder twijfel;
Bien - que , conj. Onder voorwaarde
:

dat , Mits.

Entente , f. Zin, m., E.eteekenis (van een

woord) , vr. ; Mot a double -, 1 deux
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ententes, DabbelzInnig woord, o.; spr. w.
zie Diseur. *--, in de schilderk., Schik.
king , vr.
Enter, v. a. Enten, Griffelen, zie Ecusson , Fente, Geillet, etc. ; fig. Une mal.

nig; -- de q. ch., Sterk met iets ingenomen. * --, m. Stijfkop, m.
Entéter , 's a. Bedwelmen , Duizelig ma:ken , Naar het hoofd vliegen ; fig. Ij
of Trotsch maken. * —, als : --- q. q.-del
de q. ch;,, !mand , voor iets innemen,
Hercm roet iets ingenomen maken. * --,
Den kop eener speld zoodanig vastrmaken , dat hij daaraan gesoldeerd schijnt.
* — (s')-, v. pr. Zich laten v-oorinoae•.
men ;. S'- de q. ch. , Een vooroordeel

Een
huis, enz. heeft zich verbonden feet
een ander, en daarvan he wapen en
den naam aangenomen. *--, (Twee stak.
ken hout) met de einden aaneen vee.
son , etc. est entée sur une autre ,

gen ; van hier:

La canne est entée,
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voor iets opvatten.
De rotting bestaat uit lneengescho.
Entéteur, m. bij speldenm. , Stamper, m.
vene stukken.
Enthlasis, f. zekere hertenbreuk, ver.aor.
Entéradènes,f.pl.Ingewaundsklieren,vr.mrv.
zaakt door een stomp werktuig.
Entéradénographie, f. Beschrijving der inEnthousiasme, m. Tlerrukking , Geestvers
ge-wandsklieren, vr.
rukki ng , Geestdrift , vr.
Entéradénologie , f. Verhandeling over de
Enthousiasreer, V. a. Verrukken • Met geest,E
ingewandsklieren, yr.
drift vervullen, In geestdrift brengen,
Entérangiemphraxis, m. Verstopping in de
Betooveren , Doen dweepen.
ingewanden , yr.
V. pr. (pour) Met iemand of iets weg (
Geregteli
j
ke).
goedkeuEntérinement, m.
loopen, In geestdrift raken.
-i-aug , vr.
Enthousiaste , m. etf. Degene , die van iets
Entériner, v. a. (Geregtelijlc) goedkeuren.
opgetogen is , Dweeper ,. m.., DweepJEnté-rite , f. Ontsteking der i ngewanden,vr.
ster , vr.
Entérocèle , f. Darmbreuk , vr.
Entérocystocèle,f. Blaas- en darmbreuk,vr. ^ Enthymé.rme,..m. Verminkte sluitrede, (die
slechts uit twee voorstellingen be.
.E.ntéroépiplocèle , f. .Vetdarmbreuk, vr.
staat ,) vr.
Entéroépiplomphale,f. Naveldarmbreu k,vr.
Entérographie, f. Ontleedkundige beschrij- Entichë , ée, adj. fig. fam. Besmet, Behebd.
Enticher , V. a. veroud., Bevuilen , Be-.
vi ng der ingewanden , vr.
smetten.
Entérohydrocèle , f. Darm- era waterbreuk , yr.

Entérohydromphale,f. Naveldarmbreuk,vr.
Entérologie, f. Leer van de ingewanden, vr.
Entéromérocèle , f. Dijbreuk, vr.
Entéromésentérique , adj. Op de darmen en
het middenrif betrekking hebbende.
Entéromphale, f. Navelbreuk , vr.
Entérophlogie , f. Ontsteking der inge.
wanden , vr.
Entéroraphée, f. Darmnaad, m,
Entérosarcocèle , f. Darmbreuk met een
vleesch uittivas, vr.
Entérotomie , f. Darmsnede , vr.
Enterrage, m. maarde om Benen gietvorm,vr,
Enterré , ée , adj. fig. Te laag liggend.
Enterrement, nl. Begraving, Begravenis,
vr. *—, B , egravenis, Lijkstaatsie, yr.
Enterrer , V. a. Begraven , Bedelven , In
de aarde verbergen, In de aarde leg.
gen; fig. Begraven, Bedelven, Verber.
g en, * —, Begraven, Ter aarde bestellen, Bijzetten ; fig. Cet homme nous enterrera , Die man zal ons allen over
leven; spr. w. -- la synagogue aver bon.
meur , Met eer van iets afkomen. * —
(s'), v. pr. fig. Zich begraven; S'-- tout
vif,, Zich levend begraven.
Entes , f. pl. bij jag. , zie Ente.
Entêté , ée, adj. Sti j flsoofdig, Eigenzin. l

Entichites , M. pl. volgelingen van- Simon
den Tooveraar.
Entiengie , f. zekere vogel.
Entier , ere , adj. Geheel , Gdnsch. * —,
Volkomen , Volmaakt, Volledig. •....,
Geheel , Volmaakt, Volstrekt. • —, Ge.
heel, (zonder de minste onr€galmatig.
heid in de omtrekken). *--, als: U.n
cheval —, Een hengst, M. '^ *—, Stijf.
koppig , Onverzettelijk , heel. * -_ 9
m. Geheel , 0. ; En — 1 , adv. Ge/stel, Ge.

heel en al.

Entièrenient , adv. Geheel , Gainsch..,. Ge.

heel en al, Volkomen.

Entité, f. Zijn, o., Wezenlijkheid, En'.

titeit, vr.

Entoilage , en. Hetgene , waaraan iets Jij-

ners (b. v-. kant) bevestigd wordt,..Bntoi lage , o.

Entoiler ,, V. a. Van. entoilage- voorzien.

* --, Op linnen plakken.
Entoir,. m. Entmes , o.
Entoiser,v. a. Sian vierkante hoopen zetten.
Entotnode.s , m. pl. geslacht van dieren.
Entomolithe,m.geslacht van versteeningen.
Entomologie,

f. Leer.. der insecten , vr.

Entotnologiste , nn. Insectenkenner, m.
Enton;on, m. geslacht van schaaldieren.

Entotno,)hage , M. Insecteneter,. M.
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Entomostrack:, m. p1. geslacht

der schaal.

dieren.
Entomotiles, m. pl. familie van insecten.
Entomozoaires , m. pl. zekere groep van

dieren.
Entomozoologie, f. Verhandeling over de
Entomozaires, vr.
Entonnement , tn. Tonnen, enz., o. s—,
zie Entonner.
Entonner, V. a. In eene ton of een vat
doen, Tonnen. * —, inde toonk., Aanheffen , Inzetten.
Entonnerie , f. bij broaw. , Plaats, waar
de ledige vaten liggen, die van tijd
tot tijd gevuld worden , vr.
Entonnoir , m. Trechter , m. * —, in de
ontleedk., Trechter (inde hersens), in.
*—, bij wondh. , Trechter, m. *—, in
de plantk., als : Fleurs en — , Trechter
bloemen, vr. meere. *—, in-vormige
de nat. hist., Bene schelp, Trechter, m.
Entopogons, m. pl. zekere planten.
Entorse, f. Verdraaijing , Verwringing,
Verrekking, vr. ; Sc donner une — an
pied, Zijn' voet verrekken ; fig. fam.
Donner une — à un texte , Een' tekst ver
-draijen.
Entortillé, de, adj. fig. Ingewikkeld; DisStyle
Ingewikkelde
rede,
vr.;
cours —,
--, Ingewikkelde stijl, m.
Entortillement , m. Winden , o. ; fig. Verdraaidheid , Verkeerde wending, vr.;
ook: Ingewikkeldheid , vr.
Entortiller, V. a. Wikkelen ... in, in.
wikkelen , Omwikkelen (met, de), Omylechten; fig. Ingewikkeld of I'erward
roerstellen, Verwarren. * — (s'), V.
pr. Zich wikkelen, Kronkelen.
Entour, m. enkel in: A 1'—, In den omtrek.
,Entourage , m. Omringing, Omgeving ,
yr. (tot sieraad), Snoer, o., Krans, in.
Entonrer, v. a. Omringen, Omgeven, Omnsluiten, Insluiten, Omsingelen; fig.
:tre bies entouré, Met menschen omgeven zijn , die ons vertrouwen ver
-dien.
Entournure, f. Uitsnijding an Bene mouw,
waar dezelve aan den schouder komt, vr.
Eotoura, m. pl. Omstreken , vr. meerv.;
van hier : Les — de q. q., De personen,
met welke iemand omgaat , of die iemand omringen,'. Pt: meere.
Entozoaire , M. p1. onderklasse van ingewandsworrnen. •

Entr'accorder (s') , v. pr. Zamen overeen

stemmen.

Entr'accuser (s'); V. pr. Elkander beschul.
digen.
Entr'acte , m: Tijd tusschen de bedrijven,
u.; Dana 1'—, Tusschen de bedrijven.

* --, Tsrscheaspel , Tusschenbedrij f, o.

zie Intermède.
Entr'admirer (s'), v. pr. Elkander bewon- ,

deren.
Entrage, m. weleer bij regtsgel., Regt,
dat men bij het aflnvaardenn van een
leen of erfpacht betaalde , o.
Entr'aider (s'), v. pr. Elkander helpen,
bijstaan , hulp verleenen.
Entrailles, f. pl. Ingewand, o., Ingewvan•
den , o. meere. ; van hier : Les — de la
terre, De ingewanden der aarde, o.
meere.; fig. Liefde, Genegenheid, vr.,
Hart , o. ; van hier: Les — de la miséricorde de Dieu , De liefde en goedheid
van God voor de menschen , vr. ; Cec
acteur a des —, Deze tooneel:peler speelt
zijne rol met vuur en waarheid. *—,
Darmen , m. vseerv.
Entr'aimer (s'), v. pr. Elkander beminnen.
Entralnant , te , adj. fig. n. w., Wegslepend.
Entralnernent, m. fig. Vervoering, Weg
i ng, vr.
-slep
Entralner, V. a. Medeslepen, Medevoe,
Tot
;
fig.
Medeslepen,
Wegslepen
ren
zich trekken, Verwerven , Winnen; —
avec soi , Na zich slepen , Ten gevolge

hebben.
Entrait , m. Bindbalk , m.
Entrant , te , adj. slecht w. , w. gebr. , In.

dringend.
Entrapeté, ée, adj. als : Pignon —, Een
met insnijdingen of tinnen gemaakt en
afgebroken uitstek van den brandmuur
aan de beide zijden van een' gevel bij
oude gebouwven, o.
Ent'rappeler (s'), V. pr. Elkander roepen.
Entraver , v. a. (Een paard) de voeten
binden; fig. Tegenwerken, Hinderpalen.
in den weg leggen, Trachten te ver
-hinder.
Entr'avertir (s') , v. pr. Elkander waar.

schuwen.
Entraves , f. Pl. Touwen, waarmede men
de paarden de voeten bindt , o. mnr l r. ;
Mettre des — à un cheval, Een paard de
voeten binden ; fig. Bootje,: , vr. rnrv. ,
Kluisters , m. mrv., I?eletselen,o. mrv.
Entravon , m. Kluisterband, m.
Entre , prép. van plaats , Tusschen ; — Ie
ciel et la terre, Tuischen Hemel en aar«
de; — vos bras, Tusschen (of In) utive
armen ; Retnettre q. ch. — les mains de
q. q., Iemand iets ter hand stellen
Cela est — les mains cie tout le monde
Dat is in ieders handen; fig. Regarder
q. q. — deux ycux , Iemand strak aanzien ; lVlettre q. q. — quatre murail!es ,
Iemand tusschen vier muren(d. i. in de
gevangenis) zetten ; Flutter — la craince
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et 1'espérance , Tusschen hoop en vrees . Entre-dévorer (s') , v. pr. Elkander 1 -er.
$linden.
dobberen; Être — deux extrémité; fttcheuses , Ingroote verlegenheid zijn. *—, Entre -dire (s'), v. pr. irr. Elkander(iets)
zeggen.
onze
heures
et
van tijd, Tusschen; —
midi, Tussclren elf ei: t^twaalf; — cliien Eetre- donner (s'), v. pr. Elkander (iets)
geven.
et otip, Tusschen licht en donkcr , In
de avondschemering. * --, ter onder- Entree , f. Ingang; m. , Plaats , waar.
door men ingaat , vr. " -- , Opening ,
scheiding , Tusschen, Onder; van hier:
,vaardoor men (b.. V. met het hoofd in
-- nous, — vous, — eax , — eiles , On.
cenen hoed , met den voet in een' schoen
dertig; Ijs se disputenc — eux, Zij
of laars) komt , vr. *— s Ingang , »s.,
twisten onderling; — nous, Soit dit —
Ingaan , o. , Inkomst, 'er., Inlogt , m.
nous, Cela soit dit — nous , Onder ons,
* — , Pleptige in/comet, vr. , Inlog:,
Onder ons gezegd (en gebleven). * —,
m., Inhaling, vr.; Faire u ne — magui.
in den zit: van Parmi , Onder , Tus.
fique h ... , ... plegtig inhalen. *--,
schen ; Nul d'— nous, Niemand onzer
Vrije toegang , Toegang , M. , meestal
— autres , Onder anderen.
Entre -l.aliié , ée, adj. half open., Op eens
Pl. I;ctrC:s. * —, Eerste geregt , Voor' geregt , o. * —, Eerste stuk, Begin
reet ; Laisser —, Laten aarisigan.
eener opera, o. *—, Dans, (welken een
Entre -hailer , V. a. Op cone reet zetten,
danser of danseres uitvoert ,) m. *—,
Aanzetten.
Zitting,
vr.; Avoir— an sénat, Zitting
,
Entre Malser (s') a V. pr. Elkander kussen
in den raad hebben ; fig. Begin , o. s
zoenen.
Banvang, m.
Entrebandes , m. pl. Einde aan een stuk
Entre -égorger (s'), v. pr. Elkander verlaten , o.
worgen.
Entrebas, in. Ongelijk' weefsel , o.
Entre-embarrasser (s'), v. pr. Elkander
Entrebattes , zie Entrebandes.
verlegen maken.
Entrechat, m. Luchtsprong , m., Entre
Entre -facher(s'),v.pr.Elkander vertoornen.
chat, vr.
Entre-faites, f. pl. in: Dans on Sur ces —,
Entre -choquer (s'), v. pr. Elkander stoom
Ondertusschen, Middelerwijl. AANM.
ten; fig. Elkander tegenspreken, tegen uien zegt ook enkele.: Dans Bette entre
werken.
-faite,Surcn.
Entre-colonne,Entre-colonnement,m. RuimEntre -fouetter (s'), v. pr. Elkander gee.
te tusschen twee zuilen , vr.
solen.
Entre -communiq:ier (s') , v. pr. Elkander
Entre -frapper (s') , v. pr. Elkander slaan..
viededeelen.
Entregent,
m. fam. Geschiktheid, om met
Entre-cote, na. Stuk vleesch tusschen twee
menschen em te gaan , vr.
ribben , o.
Entre- connatcre (s'), v. pr. w. gebr., El. Entr'égorger (s'), zie Eutre-égorger (s').
Entre- gronder (s') , V. pr. Elkander be.
kander kennen.
A norren.
Entre-coupe , m. Ledige ruimte tusschen
Entre -baïr (s'), , v. pr. Elkander haten.
twee gewelven boven elkander, vr.
Entrecoupé , ée , adj. Gebreke n, Afgebro. Entre -!curter (s'), V. pr. Elkander stootera.
Entre -hiverner, v, a. Wintervoren.
ken; line voix entrecoupée , Eeile ge
Entrelacement, m. Doorvlechting , Za.
Un style — , Een afge--brokenstm;
menvlechting , vr.
broken stijl, us.
Entrecouper, V. a. Doorsnija'cn, Afbre. Entielacer, V. a. Doorvlechten , Zamen.
vlechten , Dooreen vlechten; fig. Door.
ken. * -- (s'), v. pr. van paarden, zie
vlechten $ Doorweven , Doorspekken.
het meer gebruik. Couper.
Entrelacs , m. in de bouwk. , enz. , Lof
Entrecours, zie Parcours.
Doorvlochten werk , o.
-werk,
Entre -croiser (s'), v. pr. Zich of El/can.
Entrelarder, v. a. Doorspekken ; fig. Doorder kruisen.
spekken.
Entre -cuisse , m. Ruimte tusschen de dij.
Entreligne , zie In erligne.
en , vr.
Entre-louer (s'), v. pr. Elkander prijzen.
Enere- déchirer (s') , v. pr. Elkander ver
Entre-,ire, V. a. irr. Doorbladeren.
-scheurn.
Entre -luire, V. n. irr. Doorscliijnen, A^tlEntre-défaire (s'), V. pr. irr. Elkander ver
nlg schijnen.
-niel.
Entre -détruirc(s'),v.pr.El kander vernielen. Entre- manger (s') , V. pr. Elkander eten.
Entre-deux, m. Tusschenruiaste, vr., Mid- Entre- mesurer (s') , V. pr. Elkander moult.
Littreraêlcr, V. a. l ermengcn , Doorme)i.
delstuk , Middelste, o.
-

-

J

-
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gen , Ondereen mengen ; fig. Doormen.
gen, Doorspekken. w- (s'), v. pr. (dans)
Zich (in) mengen , Zich (met) bemoei.
jen.
Entremets, m. Tusschengeregt , o. (hetgene voor het nageregt wordt opgedischt.)
Entremetteur, m. Bemiddelaar , m.

Entremetteuse , f. Koppelaarster , yr.
Entremettre (s') , v. pr. Zijne áinlp verbenen (om iets tot stand te brengen),
Tusschen beide komen,Behulpzaam zijn,
In de bres springen. * - , als : S'- d'une
affaire , Zich met iets bersoeijen of inlaten, Zich in iets mengen.
Entremise , f. Tusschenkomst, Bemiddeling, Hulp, vr. *-, scheepsw., Hou
vr.
-tenwig,
Entre-modillon , m. Ruimte tusschen twee
krollen , vr.
Entre-moquer (s') , v. pr. Elkander bespotten.
Entre-mordre (s'), v. pr. Elkander bijten.
Entre-reefs, in. pl. Ruimten tusschen de
ribben aan een gebonden boek, vr. mrv.
Entre-noeud, m. Ruimte tusschen twee
knoopen, vr.
Entre-nuire (s') , V. pr. irr. Elkander be.
nadeelen.

Entre -parler(s'),v.pr< Met elkander spreken.

Entre-parleur, m. Tusschenspreker , m.
Entrepas , m. Telgang , Pasgang , m.
Entre-percer (s'), v. pr. Elkander door.
steken.

Entre-persécuter (s') , v. pr. Elkander vervolgen.

Entre-pilastre, m. Ruimte tusschen twee
pilasters , vr.
Entrepointillé, ée, adj. bij houten -plaatsn.,
gietsneden ,waarcusschengepointeerd is.
Entrepont, ni. Tusschendek, o.
Entreposer, V. a. In een entree ót leggen.
Entreposeur, m. Commies belast met het
toezigt over een entrepot , m.
Entrep®t, m. Entrepot, o. ; van hier: Vil.
]e d'-, Stapelplaats, Entrepotplaats,vr.
Entre-pousser (s') , V. pr. Elkander stoo ten.
E ntr eprenant, te, adj. Ondernemend, Stout.
Entreprendre, v. a. irr. Ondernemen.
Aannemen ; -- des travaux publics , Publieke werken aannemen (om dezelve
te maken) - de fournir. des vieres, De
leverancie van levensmiddelen 'adnnernen. * -, als : - q. q. , Met iemand
beginnen (d. i. beginnen he" te kwel
te vervolgen, enz.) * -, v. n. als -1èn,
- sur, maanranden , Benadeelen , Zich
vergrijpen ; -- les^uns sur les autres , Tegen elkander opstaan, Elkander trachten uit den zadel te ligzen.
Entrepreneur, an !aannemer , in.

ENTR
Entrepreneuse , f. Aanneemster , vr.
Entreprise, f. Onderneming , vr. * - 4
Overweldiging, 12anranding , vr.; sur les droits de ... , .danranding der
regten van . . . , vr.
Entre-quereller (s'), v. pr. Zamen twisten, Kibbelen, Krakeelen,Harrewarren.
Entrer, V. n. Ingaan, Binnen gaan, Inkomen, Binnen komen, Intreden, Binnen treden, Inrijden , Binnen rijden,
Invaren, -Binnen varen, Inloopen , Binnen loopen , Gaan in . . . , Komen in ...,
Treden in..., Rijden in . . . , Varen in
. . . , Loopen in . . . ; - dans une vile , In
eene stad komen ; - en italic , In Italië
komen ; - an conseil , In den raad aan ;
- au spectacle, In den schouwburggaan ,
komen ; -- en lice , In het strijdperk
treden ; - dans une nouvelle carrière
Eene nieuwe loopbaan optreden; van
hier : bij zinverzett. , Le chapeau n'entre
pa's dans la tête , (La tête n'entre pas
dans le chapeau,) De hoed is tenaauw.
*-, Indringen, Dringen in..., Ingaan , Gaan in ; Le bruit m'entre
dans les oreilles , Het gedruisch dringt
in mijne ooren ; Faire - , Indrijven,
Drijven in ...', Inslaan, Slaan in ... ,
Doen ingaan , Doen komen in ...,
Brengen in . . . , Krijgen in ... ; van
hier : On ne peut lui faire - cela dans
la tête, Men kan dat niet in zijn hoofd
krijgen • Men kan hem daarvan niet
overtuigen; - dans une affaire , 11an eene zaak deel nemen ; - dans les affaires,
Belang bij het financiewezen hebben;
~ dans le fond d'une affaire , Eene zaak
doorgronden ; - dans les détails d'une
affaire, In de bijzonderheden eener zaak
treden , De bijzonderheden eener zaak
ontvouwen; - dans le sens d'un auteur,
Den zin van eenen schrijver vatten;
- dans les centimens de q. q. , Iemands
gevoelen vatten ; - dans la douleur de
q. q., Iemands droefheid met deelneming beschouwen, Daaraan deel ne
Dezelve vatten , begrijpen ; ook:-men,
- daoos q. ch., lets onderzoeken. * -,
en guerre,
Beginnen, - Gaan in . ,.; - en
Den oorlog beginnen , Ten oorlog gaan;
- en campagne , Benen veldtoge beginnen ; - en discours, en conversation , Een
gesprek beginnen ; - dans sa sixiéme année, In zijn zesde jaar gaan ; - en dis
Geschil krijgen ; -- en procès ,-pnte,
Een proces krijgen ; -- en colère, Toornig worden ; - en furie , Woedend worden ; - en jen , .4an het spelen gaan;

- dans la possession dune terre , In het

bezit van een landgoed treden ; - en
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charge , Een ambt aanvaarden ; - dans
une famille, In eens familie komen , Eery
lid van eene familie worden; =- dans Ie
n onde , In de zvereld komen , Openlijk
optreden ; - à la cour, Zijne intrede
bij her hof doen; - en ménage , Eens
huishouding beginnen; -- en condition,
In eens dienst treden; - en exercise,
Zijnen post beginnen te bekleeden. *-,
Jiehooren tot ... , Een deel uitmaken
van ... , Deel nemen aan ... (dans).
* -, Noodig zijn tot ..., Trereischt
worden voor . . . , Gebezigd worden tot
... (dans).
Entre- regarder (s'),v.pr. Elkander aanzien.
Entre -regne , zie Interrègne.
Entre-répondre (s'), v. pr. Elkander ant.
woorden.
Entre-sabords , m. pl. scheepses. , Schut vullingen, vr. meere.
Entre -saluer ( s') , v. pr. Elkander groeten.
Entre-secourir (s') , v. pr. irr. Elkander
bijstaan.
Entresol, m. (langkamer, vr,
Entre-sourcils,m. Ruimte tusschen de wenk -

S'- par Zettres, Briesen wisselen, Brief..
wisselzng houden.
Entretien , m. Onderhoud, o.
Entretoiie , f. Tusschenwerkje , o.
Entr.etoise, f. Dwarshout , Dwarsstuk, o.,
Dwarsbalk , m.
Entre - toucher (s') , v. pr. Elkander aan raken.
Entre -tuer (s'), v. pr. Elkander dooden.
Entre -visiter (s') , V. pr. Elkander bezoeken.
Entrevoir , V. a. irr. Maar even zien , Ten
halve zien; fig. Doorzien. s-, (Donker) voorzien, In het verschiet zien.
* — , V. n. als : Faire - , Doen zamen komen , Bijeen brengen , Eens zamen komst bewerken of tot stand brengen
tusschen ..
Entrevouus, m. Ruimte tusschen twee balken , vr.
Entrevue, f. Zamenkomst, Bijeenkomst, vr.
Entripaillé ; he, adj. bas , Met een' dik-

braautiven , vr.

Entre -suivre (s') , v. pr. Elkander volgen.
Entretaille , f. in eerie houtsnêe , Fijnere
snede tusschen eens grovere , om b. v.
water aan te duiden , yr. * --, in de
dansk. , Zetten van den Benen voet in
de plaats van den anderen , o.
Entretailler (s') , zie Entrecouper (s').
Entretaillure , f. JJ"ande, die een paard
door strijken krijgt , yr.
Entretemps, na. w. gebr., Tusschentijd, m.
Entretèsement, m. veroud., zie Entretien.
Entreteneur, m. Die eens bijzit onder houdt.
Encretenir , v. a. irr. Bijeen houden, Za.
reen houden. * ._-, Onderhouden , In
eens's goeden staat houden. * _ , Aan
den gang houden , Doen voortduren ,
Onderhouden,.^. , Gaande hou .
den, Houden, Doen blijven; -van hier :
-- q. q. de belles prosnesses , Iemand met
schoont beloften paaijen. ° --, Onder
Doen bestaan , 1an het noo--houden,
dige voorzien ; van hier : -- q. q. de
tinge, etc. , Iemand van het noodige linn en, enz. voorzien. *^-, Met .. , spreken,
Zich met ... onderhouden, Onderhou
de). *_ (s'), v. pr. El--den(ovr,
kander ondersteunen of onderhouden.
* -, Voortduren , Blijven bestaan. *-, 1
Zich onderhouden , Leven, Bestaan;
Avoir de quoi s'--, Te leven hebben. *_,,
als : S' - avec q. q. (de q. eh.) , Zich met
iemand (over iets) onderhouden , IlJet
iemand (over iets) spreken ; van hier:

ken buik.
Entrochites , zie Entroques.
Entroques , f. pl, zekere versteeningen.
Entr'ouïr, V. a, irr. Onduidelijk hooren,
Ten halve hooren.
Entr'ouvrir, V. a. irr. Half openen , Een
weinig openen. *-- (s'), v. pr. Een wei.
nig open gaan ; (van bloemen,) Ont-

luiken.

Ensure, f. Spleet, om in te enten, vr.
* _ , Dwarshout (b. v. aan eene ladder in steengroeven) , o.
Lnuciéation , f. Uitnemen der kern uit ee.
ne

vrucht, 0.

Enula-campana , zie Enule-campane.
Enule-campane, zie Inule aanée.
Ënumérateur, m. Opteller,, sa.
Ënumératif, ive, adj. Optellend.
lnumération, f. Optelling, vr.
Enumérer , V. a. Optellen.
tnurésie, f. Pisvloed, m.
Envahir , V . a. Overweldigen , Bemagtige -n 9,
Veroveren, In ... vallen.
Envahissement, m. Overweldiging, Bemagsigi ng , Verovering , vr.
Envahisseur, m. Overweldiger , m.
Envaler, V. a. (De vischkaar) open houden.
Envasement, m. Ophoopi.ng van slijk op
eense kust , m.
Envélioter. , V. a.

Aan grasoppers zetten,

Opperen.

Enveloppe, f. Omslag , m.; fig. Omkleed
* -, ijl de plantk. , zie Involacre-sel,0.

on Tégunent.

Enveloppée , f. in den vestingb. , Vermin•
dering der breedte eener gracht, vr.
Erveioppement , m. Inrollen, enz., o. ,
zie lynvelopper.
Envelopper , V. a. Omwinden , Omwikka-
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ion, Inwikkelen, Eenen omslag om iets Envilasse , f. soort van ebbenhout.
doen , Omgeven ; van hier : Bedekken ; Enviné, ée, adj. Naar wijn ruikend.
fig. Bedekken , llerl ergen. * —, in de Environ, prép. Ongeveer, Omtrent; D'—,
Tian ongeveer.
krijgsti. , Overvleugelen, Insluiten, Geheel omringen. * --, Wikkelen in ..., Environner, v. a. Omringen , Omgeven,
pr.
OmInsluiten ; fig. Oosmringen.
-Betrekken in ... * -- (s'), v.
wikkelen, omwinden; ook: Zich wik• Environs, m. pl. Omstreken, Omliggende
plaatsen
, vr. meerv.
Zich
verbergen
(ach.
kelen in ; fig.
ter, dans), Zich verschuilen (in, ach. Jnvisager, v. a. Aanzien , In het aange.
zsgt zien; fig. Aanzien, -Beschouwen,
Ier, de).
In het aangezigt zien , Zien.
Envenimer, V. a. T/ergiftigen, Met venijn
besmetten; van hier: — ene plaie, Eens Envitailler,v.a. scheepses., dpprovianderen.
wonde nog meer doen ontsteken , De- Envoi, m. Zending, Verzending , vr.
nvojler (s') , V. pr. Krom worden , Trekzelve verergeren; fig. Verergeren. *—,
ken , Werken.
verergeren, Hatelijk voorstellen.
Enverger, V. a. Met teen voorzien. *—, Envoisiné , ée , adj. Puren hebbende.
bij zitdewev., De draden op de vingers Envoler (s') , V. pr. Wegvliegen,; fig. 1'ervliegen , Voorbij snellen , Wegsnellen.
schikken.
* _, V. n. Wegvliegen.
Envergeure , f. Het voorzien met teen, o.,
Envoûtement, t e. veroud., Betoo11ering door
1 enz. zie Enverger.
het verbranden van iemands beeldtenis
Envergeures , zie Enverjures.
in was , vr.
Enverguer, V. a. (De zeilen) aanslaan.
Envergure , f. Schikking der stengen , was- Envohter, V. a. veroud. , Betooveren door
iensands beeldeenis in avas te ver
ten en zeilen , vr. *--, -Breedte der
randen.
-b
zeilen , vr. •*—, Wijdte van de uit.
Envoyé , m. afgezant, Afgevaardigde, m.
gespreide vleugels eens vogels , vr.
Envoyée , f. Vrouw van Benen algevaarEnverjures, f. pl. Oinvleehtsel, o.
digde , vr.
Envers, prép.Jegens, Ten aanzien van; van
Envoyer, V. at irr. Zenden. *_, Zenden,
hier : — et contre tout Ie monde , Tegen
,Verzenden, Toezenden; fig. Toezenden.
iedereen. *—, nt. Verkeerde zijde, vr.;
van hier: Etoffe h deux —, Stof, die Enydre, f. Bene plant.
aan beide zijden even fraai is. °—, Enzootique, adj. van ziekten • Eigen aan
de inwoners van een land; Bla die —,
als : A 1'--, adv. krerkeerd, (elders
Landziekte , vr.
.rang ,) ; fig. 11 a la tête à í'— , Het
Solide, f. geslacht van schelpen.
hoofd staat hem verkeerd.
Eolipyle , m. Windbal , Danepbal , m. *--,
Enversain , zie Cordillas.
TI'i ndgat , o. , Rookverdrijver , Tog;.
Enverser , V. a. (Stoffen) rekken.
maker , in.
Enversir, v. a. lJlet oude kaarden noppen.
Envi, m. enkel: A 1'—, Om strijd, Om Eones , f. pl. zie Eons.
l oniens, m. pl. zekere dweepers in de
het best.
twaalfde eeuw.
Envie , f. Nijd , m. , 4fgunst, Wangunst,
yr.; Porter—a q.q., Iemand benijden, Eons, m. pl. Denkbeelden van God, o. mrv.
,dries, f. pl. Feesten te lithene ter eere
Iemand nijd toedragen. *—, Trek, Lust,
van Erigone , o. meerv.
m. , Verlangen , o. , -Begeerte , Zucht,
pacris , f. geslacht van planten.
yr,; — de plaire, Zucht om te behagen,
Behaagzucht, vr. *--, Belustheid (ee. Epacte , f. in den alman. , Epacta , vr.
Epagneul, m., Epagneule, f. Patrijshond, m.
ner zwangere vrouw) , vr. , Lust , us.
*_, Behoefte, vr., Trek, m.; Avoir Epagoraènes , adj. m. pl. , als : jours ---,
on : *—, m. pl. De vijf dagen , -welke
— de manger, Trek om te eten hebben.
bij de Egyptenaars en Chaldeeuwen,
*_, Neiging, vr., Lust, Trek , us.;
wier maanden slechts dertig dagen tel.
Avoir --. de vomir, Neiging hebben om
den, op liet einde des jaars werden
te braken, Misselijk zijn. *—, Moebijgevoegd, n. meerv.
dervlek , vr. *—, .Nijdnagel, Stroop
Epailler, v. a. Zuiveren.
vr.
-nagel,
Ee.
Envieillir, v. a. w. gebr•, Oud maken of Ep ais , see , adj. Dik ; -- d'un ponce ,
hen duim dik. * —, Digt, Dik; Un
doen schijnen.
boia — , Een digt bosch , o. * —, Dik ;
Envier, V. a. Benijden , .ilisgunnen.
Enere épaisse , Dikke inkt, m.; fig. AEnvieux, use, adj. Nijdig, Wangunstig,
voir lá langue épaisse, Zwaar van spraak
*
—,
in.
Nijdigard
,
4f.
afgunstig.
zijn; Esprit —a fiekrompen verstand,
mouse/
,
rjs.
gunstig

ËPAI
V.Dikte, vr. adv. Dik;
Semer -, Dik zaaijen.
ÉpaisSeUr , f. Dikte , vr.., Digtlieid,vr.
Epaissir,v.a. Dik naken, J7erdikken. (s') , v. pr. Dik worden , Lijvig worden,
van hier : Cet homme s'épaissir, Deze
van wordttiik; fig. Son esprits'paissit,
Zijn geest wordt log. * , v. n. Dik
, worden.
Epaississement, m. I7erdikking, vr.; van
hier : de la langue , lYloeijelijkheid
in het spreken ,
Epamprement, m. 4fbladen (van den wijn-

,scok), o.
Epainprer , v. a. , als : - la vigne , Den
wijnsrok af bladen.
panadipose, f. Herhaling , vr.
kpanchement , m. Overvoeijing, Stor.
ting, vr., Vloed, on., fig. Uitstorting,
Oneboezoming, vr.
Epancher, V. a. Zacht uitgieten, Uitgie.
ten ; fig. - son coeur,, Zijn hart uitstorten. (a'), v. pr. fig. Zich uit.

storten.
Epanchoir, m. Uitloop, m.
Epandre , v. a. Uitbreiden , Uitotrooijen.
*-. (i'), v. pr. Zich uitbreiden.
Epanneler , V. a. zie Couper a paps.
Epanorthose , f. fig. der redek. , Terugne.
toeing , Herstel/ing , Verbetering , vr.
Épanoui , ie , adj. Open ; fig. Open , Vrolijk.
gpanotiir 2 V. a. Doen ontluiken , Openen;
fig. fain. -la rate, Vrolijk make n, Doen
lagchen, De lever doen schudden. *_
(s') , V. pr. Ontluiken , Open gaan ; fig.
Zich ontrimpelen , Vrolijk worden; fam.
S'- la rate , De lever schudden.
E panouissement, m. Oncirilken , Openen ,
o.; fig. - de race, de Coeur , Vervro.
ljking des harten , vr.
Eparcet, m., Eparcette, f. zie Sanfoin.
Eparer (0), V. pr. van een paard , BÎJ
het springen aC/Io'eruit slaan.
Epargnant , ce , adj Spaarzaars , Zuinig.
Epargne, f. Spaarzaamheid , Iluishoudelijkheid , vr. ; Un homme de grande-,
Een zeer spaarzaam nzensc/s ; Aller a
1 3 9 De spaarzaaniheid behartigen,
, Gespaarde , 0.,
Spaarzaam zijn.
Spaarpenuingen , no. m e et-v. ; Vivre d'é
pargnes , Leven van heegene men heeft
overgespaard -'fig. - do tempo , Uitkooping veov den tijd, Tijdwinst, Besparing van den tijd, vr. weleer,
Koninklijke schat, m. °-, bij plaatsn.,
als : Taifler en -, Zoodanig snijden
dat in de plaat datgene verheven is,
wat op het papier voorgesteld nooet
worden, a.

-

*_

Épargner , V. a. Sparen , Besparen , Zuinig
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of Spaarzaam onogaan nret . . . , Bezail oolgen , Uitzainigon , Ontzien ; fig. ses peines , etc., Zijne moeite , tnz. spa.
ren. °--, Besparen, Zorgen, dat ie.
nsandnietdoor staart, droefheid , enz.
gek weld wordt ; fig. Sparen , Ontzien
J7erschoonen ; II n'épargne personne , Elf

spaart niemand, (d.i. spreekt van ieder kwaad). * _ 4anbreo:gen , Ma.
ken, Vervaardigen. *_ (s'), v. pr.,
als : 11 s'épargne tout . Hij onthoudt ziele
alles. Zich sparen, Zich ontzien,
Geeeae ncoeite doen; Ne pas s'-, Geene
. moeite sparen.

Eparpilleinent, m. Verspreiding, Verstrooi-

jing, vr.
Eparpiller ,, v. a. Verspreiden , Verstrooijeu , Strooijen ; van hier : - de l'argenc,
Geld ennut verspillen , verkwisten.
bij schild. , als : - les lumières , Het

licht verstrooijen.
Epars, 0e, adj. Verstrooid. Verspreid;
van hier : 11 avait les cheveux - , De
haren hinge's hem verward om het hoofd.
m. Vlaggestok, no.
Eparts , no. p1. Dwarsbouten aan wagen.
ladders , 0. nzeery.
Eparvin, no. Verhevenloeid aan de knie.
bulging van een paard, Spat,vr. -,
Spat , vr. ; Ce cheval a on -, les éparvms , Dit paard heeft spatten.
Epaté, ée, adj. Plat, Verpleot, Plat edrukt.
Epaternenc , M. Hoek , welken het want
- met de macten of onderling vormt , no.
*_, Afstand der matten van het want
beneden , no.
paufrure , f. lifgesprongen stuk i'an een'
gebouwen' steen , a.
E paulard, no. zeker zeedier.
Epaule , f. Schouder , no. ; Retirer les épau.
les cci arrière, De schouders intre-kken;
- do mouton , Schouderstuk van een
schaap , 0. ; fig. Regarder q. q. par-dessus 1 9 -, Iemand over (den linker-) schouder aanzien ; Lever on Hausser les épau
les, De schouders op/zalen; Porter un hornme sur les épaules, Door iemand lastig

gevallen worden, Iemand niet kunnen
uitstaan; Pobter 1'- a q. q., Iemand
bijstaan , liens zijneu arm leenen ; Donner on coup d'— a q. q., Iemand bsj.
springen , I-leon voortloelpen ; BaiSser lea
éosaules , Ziele schikken , Iets enaangenaanos met gelaeeuheid verduren. -,
van een bastion Zijde , vr. , hij
timonerl. , als : - de mouton , Groöte
bijl , vr. , sclseepSW. , als : Epau.
l es dun vaisseau,Schouders van een schip,
m. meerv,

Epaulé , ée , adj van een paard , Den schen.
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der uit het lid hebbende. *---, van eesven boom, Eenen tak verloren hebbende , waardoor dezelve ontsierd of beschadigd is.

zoo dat het ons tot eer verstrekt; zie
Cape. •-, Degen, Soldatenstand , m. ;
Quitter la robe pour l'--, Den tabbaard
met den degen verwisselen; Homme d'-,

Krijgsspan, m. * — , Degen , Moed,
m.>, Kracht, vr. * -, bij touwsl., zeker houten werktuig. * -, hij diamantslijp ., zekere ijzeren band. *-, zeker
mes van Bene degenkling.
den schouder , m.
Épaulement , m. zekere borstwering. * -, Épée-de-mer , m. Zwaardvisch , m.
Épeiche, f. Roode specht, na.
bij timmerl. , zeker dekstuk.
Epauler, V. a. van paarden, Den schout • Epeigné , ée , adj. van eens duig , In den
gergel gebroken.
der uit het lid brengen. * - , Bijstaan,
helpen. * -- ( s') , v. pr. , als : Ce che- Epeire , f. geslacht van Arachnides.
val s'est épaulé , Dit paard heeft den Épeler , V. a. Spellen.
Ëpellation, f. Spelling , vr., Spellen a.
schouder uit het lid.
paule tier, m. fam. met veracht., O (icier, tn. Épenthèse, f. Inlassching eener letter t vr.
Epaulette, f. Schouderstuk , o. *-, Sc/son- Epenthétique, adj. Ingelascht.
Epéole , tn. geslacht van insecten.
de-rkx•ast, vs., Epaulet, vr.
Epaulière , f. Schouderstuk (van een liar- Éperdu , ue , adj. Ontsteld , Vervaard,
Verschrikt; van hier: - d'amour, Smoor.
nos), o.
lijk verliefd.
Epaulies , f. pl. bij de Griek. , Dag na de
Éperdument,
adv. Hevig, Vurig, Smoor.
bruiloft, m. * -, Geschenken, welke
; - amoureux, Smoorlijk verliefd.
lijk
de bruid van haren schoonvader ontÉperlan , m. Spiering , Spierling , m.
ving, o. rneerv.
Éperon, m. Spoor (van een' ruiter), yr.;
Apaure , f. Zitbalk in eene schuit, m.
Molette d'-, Spoorraadje , o. ; fig. Cet
Epautier, V. a. De kleine onreinigheden
homme n'a ni bouche , nj -, Die man
van (het laken) tivegnemen. * - , (Deheeft verstand noch moeit,; Avoir besoin
nen boom) van het onnutte hout zuia -, Eene spoor noodig hebben , Aan
veren.
moeten worden. * --, Spoor-gespord
gpave, adj. Verkopen , Verdwaald , Zon(van eenera haan, enz.), yr. '-,in de
der eigenaar , Verloren. * --, f. 41plantk., Spoor , vr. • - , geslacht van
les, waarvan de eigenaar onbekend is,
schelpen. scheepsw. , Galjoen, o.,
o. * - , Hetgene door de zee op strand
Snuit , m. * - , in den vestingb. , zegeworpen avordt a o., Strandvond , m.;
leer bolwerk. * —, Uithoek voor ee•
van hier : Droit di-, St randregt , o.
nen brugpilaar, m. '`--,, Schoorpi•
Epeautre , m. Spelt, o.
laar, m. * - j bij tuinl. q Korte , regÉpècher , v. a. , als : -- poile , (in de zout
te tak, m.
Hetgene in de pan gebleven is,-ket.,)
Eperonné , ée , adj. Gespoord; Botté et-,
uitscheppen.
Gelaarsd en gespoord. * -, can haEpée , f. Degen, m.; Mettre la main á
nen , Met sporen.
1'-, De hand aan den degen slaan;
lYlettre 1'- á la main , Tirer 1'-, Den Éperonner , v. a. De sporen geven..
degen trekken ; Donner h q. q. de 1'- Eperonnier, m. Sporenmaker, m. * -! Spa.
renve rkooper , m. * --, geslacht van
dans le ventre , Iemand met den degen
vogelen.
Poursuivre q. q. 1'- dans
doorsteken
Peru , m. zekere boom.
les reins, Iemand met den blooten degen
-vervolgen ; Passer la garnison an fit de £pervier , M. geslacht van vogelen, Speraver , m. * -, Werpnet , o. * —, bij
1'-, De bezetting over de kling jagen,
wondh. , Verband voor den neus , o.
laten springen ; fig. Presser on Poursnivre q. q. 1'- dans les reins , Iemand het Épervière , f. geslacht van planten.
Éperviers, m. pl. naam van zekere i nsecten.
mes ep de keel zetten, Het hem moei
Épervin , zie Eparvin.
maken; Emporter q. ch. a la pointe-jelik
de 1'- , Iets voor de hel h,etnhalen; Don- Epetit, m. eene plant.
ner un coup d'- dans. I1 u , krergeefsche l^sphèbe, m. jongeling van veertien jaren,
Huwbaar jongeling, no.
moeite doen; Se faire. blanc de son -,
Pogchen, Sssoeven; L'- use le fourreau, Épi èdra, f. Bene plant der ouden, Paar.
denstaart , ui.
41 te groote levendigheid is voor de
gezondheid nadeelig; Mount d'une bel - Éphélides, f. pl. Sproeten, Zamenylekken s vr. meers.
]e -, Voor sane:# tegenstander ,rijken,

]Épaulée , f. Stoot met den schouder, m.;
fig. fam. Faire q. ch. par épaulées , Iets
niet horten en stooten doen. *—, bij
slag., Voorbout van ee;z schaap zonder

,

;
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Epiiémère , adj. Slechts éénen dag duren

hier : Fièvre —, Kortstondige-de;van
koorts , vr. ; fig. Tian korten duur, Kort
bloemen , als : Fleurs-stondig.*—,va
éphémères, on : Éphémères , F. pl. Bloemen, die slechts éénen dag duren , Dagbloemen , vr. meerv. ; ook : zeker geslacht van planten. *—, van insecten,
als : Insectes éphémères , on : Ephémèrés, f. pl. Dagvliegen , vr. mrv. , Dagdiertjes, o. meerv., Haft, o.

Éphéwèrides , f. pl. Sterrekundige jaar.
boeken , o. meere. * — , Dagboek , o.
émérine, f. eene plant.
Eph
Éphésiennes , adj. f. pl., als : Lettres —
Ephesische tooverbrieven , m. meerv.

hestrie, f. in de oude gesch., zeker kleed.
Ep
* —, zeker feest ter eere van Tiresias ,
waarbij deszelfs standbeeld eerst als
vrouw en naderhand als man gekleed
werd rond gedragen.
Ephètes, in. pl. zekere overheden te 4tj ene.
Éphialte, m. Nachtmerrie , vr.
Ephippie , f. geslacht van insecten.
Ephippium, in. eene schelp.
Éphod, in. Lijfrok der „joodsche priesters , m.
Éphores, m. pl. zekere overheden te Sparta, Ephoren , m. meerv.
tphydatie , f. Rivier spons, vr.
Ephydryades , f. p1. zie Hydryades.
Ephyre , f. geslacht van dieren.
Ipi , m. ,oar , Korenaar , vr.; -- d'orge,
Gerstenaar, vr.; Etre en épis, In de
aren staan. zeker versiersel aan
knoopen. *--, in de bouwk. , Zamen voeging der sparren aan een rond dak ,
vr. * --, I zeren punt (op muren, enz.
om het overklim men te beletten) , vr.
*—, bij paarden, Idol , vr •, zie Molette. * ..—, in de sterrek. , als : -- de la
Vierge, Korenaar der Maagd, vr. * —,
in dei plantk. , als : — du vent , zekere
bloem. * —, bij wondh., zeker verband ;
zie Spica.
Épiaire, f. zie Stachydes. .
Epial, ie , adj. als : Fièvre épiale , zekere
koorts met gedurige rillingen.
E-pian , zie Piaio.
Epiaulie, zie Hyméë,.
Epibat', m. eene plant.
Epibatérion , m. zeker gedicht bsj dè nude Grieken.
Epiblcme , f, eene plant.
5 Epibulus, m. naam van zekere visschen.
Epicarpe, m. Polspleister voor de koorts,
vr. * —, in de plantk. , T7ruchtvlies, o.
Épieaume , m. Zweer op het hoornvlies
van het oog , vr.
Épice , f. zie Spices.
j
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Épieéa , m% soort van den.
Épicéde, Epicédion, m. bij de ouden, Lijk
-red,y.

Épicène , ad}. , als : Nom —, on: * __,
m. Gelijkslachtig woord, o.
Epieer, v. a. Met specerijen toemaken,
Bekruiden, Kruiden; fig. De kosten
te hoog aanrekenen.
Ép icérastique , adj. , als ; Remède — , on:
* — , m. Middel ter wegneming van de
scherpte der vochten , o.
Epicerie, f. Specerij, yr. *—, Specerij.
handel, na.
Épices , f. pl. Specerijen, Kruiderijen,
yr. rrneerv. ; Pain d'-- , Koek , m.
Épicharis, m. geslacht van insecten.
Épichérème, m. Sluitrede , waarin elke
der twee eerste stellingen bewezen
wordt , vr.
Spicier , m. on : Marchand -- , Specerij handelaar , Kruidenier , m.
Epicière, f. Specerijhandelaarster , Kr u idenierster , vr.
Épicolique, adj. Tot de onderbuiks opper
-vlaktebhornd.

Épieondyle, m. Peesknoop van den bovenarm , no.

Epicondylo- cubital, m. zie Petit anconé.
Épicondylo-radial, m. zie Muscle court su•
pinateur du bras.
Épicondylo-sus-métocarpien, nn. zie Muscle
second radial externe.
Epicondylo-sus-phalangettien commun, we zie
Muscle extenseur commun • des doigts.
Épicondylo-sus-phalangettien du petit doigt s
m. zie Muscle extenseur propre du petit doigt.
Epieráne, m. Schedelhuid vr. , Schedel.
.
vlies , o.
Epicrase , f. Geneeswijze door yerzack.
Lende middelen , vr.
Épicrise , f. Oordeel over eene ziekte , o.
Epicurien , nee , adj. t'an Epicurus , Epicuristisch. * -- , m. Volgeling van,.Epicurus, Epicurist, m.; fig. Wellusteling , Epicurist , m.
Epicurisrne, m. Leer van Epicurus, vr.,
Epicurismus , o.
,Épicycle , m., oude bewoording inde sterrek. , Bijkring, vr.
Epicycl.cde, f. in de meetk. , zekere kromme lijn, Epicycloïs, vr.
picyème , m. , Épicièse • f. Overbevruchting , vr.
Épidémie , f. Polksziekte , Epidemie, vr.
Epidémigne, adj. Tot eene volksziekte be.
hoorende , Epidemisch.
§ Épidemium, m. zekere plant.
Epidendron , m. bij LIMN., geslacht vaa
,

planten.
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Epiderme , m. Opperhuid, vr. * -- , in
de plantk. , zie Surpeau.
Epidèse , f. Illocdstelpi ng eener wonde , vr.
Epididyme, m.. Neven-teelbal, na.
Epidorchis , rn. geslacht van planten.
Epidote, va. zekere del stof.
Erie, f. bij J. J. RoussrEAU, Spie , Bespieder, rn.
;pie, ée, adj. als: Chien -, Bond, welks

voorhoofdsharen de overige overtreffen
en elkander kruisen, m.
]pier, v. n. In aren schieten. *_ - , v. a.
Bespieden. *_ , 4fzien, 4floeren,

Waarnemen, Afkijken.

speeltuig , o.

Épigrammatique , adj. Tot het puntdicht

behoorende , Epigramnsatisch.

Epigrammatiste, m. Schrijver van punt-

dichten , m.
Ep
igramme,
f. Puntdicht , o. *-, Geestige trek, Scherpe trek , no. •
Epigraphe-, f. Spreuk , vr. , Opschrift,
Motes , o.

pigy ne,adj.Op het vrzuchtbeginsel'staande.
Epigynie , zie Gynandrie.
spilance, f. Vallende ziekte der vogelen, vr.
het

,Epilogue , m. S luitrede, vr. * --, bij de
ouden , op het tooneel, Narede , vr.

kip iloguer, V. n. Pitten ; 11 épilogue sur
, tout , blij vit op alles.
Epilogueur , m, fam. 1/ tter, Bedilal., m.
Epitnaque, m. een vogel.
E pimède , f, eens-plast, Bisschopsmuts, vr.
l pimelettes, m. p1. Dienaren van depr,iesters van Ceres , m. meerv.

Epierrer, V. a. l7an steenen zuiveren.
Epiette, f. zeker kruid.
Epieu, in. ,wijnspriet, s».
Epigastre, ni. Oppersmeerbuik , M.
Epigastrique, adj. P'an den oppersmeerbuik.
gpigastrocèle,f. Oppersmeerbuiksbreuk,vr.
]Épigée, f. geslacht van planten.
Jpigérème , m. zie Epiphènomene.
Epigénésie, f. Stelsel omtrent de vorming
der ligchamen door nevenplaatsing (juxta-position), vr. * -, in de geneesk., Teeken , dat op een ander volgt , o.
gpigeonner , V. a. Kalk met de hand eenigzins dik opsmeren.
Êpigie, f. eene plant.
gpiginomènes, asij. m, pl. , als : Accidens
--, on: *-, m. pl. Toevallen door een'
verkeerden leefregel veroorzaakt , m.
meerv. ,
asses
Epiglotte, f. Strotlap , m., zie Luette.
Epiglottique, adj. Tot den stroflaji behoo.
rende; van hier: Glande
, zie Périglottis.
Epiglottis ,- m. eene plant.
Epigloute , f. Bovendeel der billen , o.
Epigonate, f. Knieschijf, vr.
E pi gonion , m. bij de duden , Veertigsnarig

Epilatoire, adj. Dat
vallen.

Epiler, zie Dépiler.
lrpilet, Epillet, m. Kleine aar, vr.
Epilobe, m. geslacht van planten.
Epilobiennes , f. pl. familie van planten.
Epilogage , m. w. gebr., Tai tteri j , vr.

haar doet uit•

Epilepsie, f. Vallende ziekte, vr.
Epileptique , adj. Tot de vallende ziekte

behoorende; .Epileptisch. * - , on. et f.
,Tie aan de vallende ziekte onderheyig is , m. en vr.

Epimènies, f.pl, te Athene , Offers bij iedere
nieuwe eraan , o. meerv. *-% Onde r houd der dienstboden voor eerie maand o.
Ep
imérédi, m. eene plant.
Epinard , m. in de kruidk. , Spinazie ,vr.
* -, in het dagel. lev. , enkel pl. Epinards, Spinazie, vr.
Epinceler , zie Epautier.
gpineeleuse, f. Lakennopster, vr.
Epinceter, v. a., als: -- le bec et les serres
de l'oiseati , Den vogel bek en klaauwen
zuiveren.
] pincette , f. Noptangje , o.
Epicroir, m. Greéte gespleten hamer der
straatmakers , m.
Spine, f. Doren, Doorn, .Stekel, na; fig.
ikloeijelij:kheid , Verlegerheid, :Onaangenaamheid, vr. ; van hier : Marcher
sur'des épin-es, Met moeijelijkheden te
worstelen hebben , Op netels, zitten
In verlegenheid zijn ; Vous i avez tiré
one -- du - pied, Gij hebt mij Benen doren vit den voet getrokken ; fam. Cette
personne est . un fagot d'épines , Die persoon is geene kat om zonder handschoenen aan te tasten , lij is niet gemak
.Être sur les épines, In groeten-kelij;
angst zijn, Tusschen hoop en vrees dob-

spr. w. 11 n'y a point de roses sans
èpines, Er zijn geene rozen zonder doornen. * -, in cie ontleedk. , als: - du
dos , Ruggegraat , vr. L'— cie l'o.mo.
plate , De graat van het schouderblad,
vr. *--, in de scheik., p1. Spines , Punten van het koper, welke na het smel
ten overblijven , yr. meerv. * — , in
zeepzied. , zekere pijp. * —, in ` de
-planrk., Doren, Doorn, Dorenstruik, m.
Spine-à-cerise, f. zie Jujubier.
Spine-ardente , f. naam van twee boompjes.
Spine-blanche, f. zie Aubépine. '`-, soort
van Panicaut.
l pine-d'Afrique, f. soort van Lyciet.
Spine-de-boeuf, f. zie Arrête-boeuf et Bardane.
Épine-de-bouc i M. Boksdoren , o.
beren;

-

-

!i63

UIN

tpis

Epine- de ccrf, f. zie Nerprun cathartique.
Epine-de- Chri st , f. naam van verscheidene
doornachtiç/e heesters, als: hulst,enz.
Epinc-de-scorpion , f. soert van Panicaur.
Epfle-(Pété , f. zekere vroege peer.
Epine-d'hiver, f. zekere greece winterpeer.
Epine-double , f. zekere groote steekbes.
Epine-flearie , f. Doornige pruinboom, m.
Epine-jaune , f. zie Scolyme d'Espague et
Paliure.
Epine-luisante , f. soort van Alisier.
Epine-noire , 1. zie Nerprun lycicoide.
Epine-puante , f. zie Nerprun saxatile.

Epiticies , f. p1. bij de ouden , ftos:en tot
dankzegging voor tent overwinning.
Epinicion, an. Zegezang bij de Epinicies
gezongen.
Epinière , adj. f. Tot de ruggegraat be.
Jaoorende; Moelle -, Reeggemerg, o.
0 _ , f in sommige streken , zie Anbépine.
Epiniers , in. p1. bij jag. , Dorenbosch , o.
Epiuoche , na. besee soort van koffij.
, zie Epinocle.
Epinocher , V. Ia. ougebr. , Kieskaauwen.
Episode , rn zekere vise/s , Geep , vr.
Epinter , zie Ëpinceler.
Epinyctides , f. p1. Pijnlijko puisten , wel.
ke des nachts op de huid ontstaan, vr.
) raeery.
Epiodie, I. bij de Griek., Lijkzang , we
Epiodon , ei. geslacht van visschcn.
Epipactis , m. geslacht van planten.
Epiparoxysnie, no. Meer dan gewoonlijk te
rugkeerende paroxysmus, m.
Epipétale , adj. Op de bloembladen staande.
Epiphanie , f. Drie-koningen , o.
Epiphénonsène, m. Nieuw verschijnsel, o.
Epiphiose , f. Zie Epiderme des arbres.
Epiphonème, m. fig. der redek., Uitroe
ping, yr.
Epiphore , us. Traanoog , o.
Epiphragme , na. zeker dun vlies bij som
enige planten.
Epiphyllanthus , m. zekere Xylophylla.
Epiphylle , f. geslacht van planten , zit
Varec rouge.
Epiphyllurn , ir.. soort van toortsplant.
Epiphyse , f. Kraakbeenige verhevenheld
aan een been, yr.
Epiphytes, f. pl. zekere orde van planten.
Epiplérose , f. in de geneesk., Overmatige
aanvulling der polsaderen , vr.
Epiplocéle, f. Netbreuk , vr.
EpiplOentbrOcle, f. Netdarvsbreuk, vr.
Épiploïque, adj. Van het darmnet; Vejoc
-, Netader, vr.
Epiplolte, f. Ontsteking van het net,vr.
Epiplonsérocele, f. Dijnetbreuk, vr.
piplomphale , f. Netnaveibreuk , vr.
Epiplomphrasis, f. Verharding van lift
net , vr.
Epiploon , m. Darnsnet , Net, o.
Epiplosarcomphale , f. soort van gezwel in
het net.
Épiploschéocèle , f. geslacht van planten.
Epipoge, t. geslacht van insecten.
Epique, adj. Tot het heldeudiCht behoo.
rende , Episth ; Poème - Heldendicht,
o.; Vets -, Heldenvers , O., Poete -,
Heldendichter, vs.
Episcaphies, f. Pl. bij de Ithodiërs, Feest
der boeten , 0.
Episcèues,f. pl.te Sparta,Feest der tcnten,yr.

Epiuephèie , I. geslacht van planten.
Epine-rose , f. zekere greeCe vroege peer.
Epine-solsticiale , 1. zekere bloem.
Epine-toujours.verte , f. zekere hulst.
:Epinette , f. snort van klavier , Spinet
0.
- , bij laudb. , Meat/ask (voor ge.
vogelte) , o. naam van verschel.
dens soorten van Noord-Amerikaansche

piinhoo men.
Epineux , use , adj. Doornig , Doornach.
tig , Stekelig ,. fig. Moeijelijk, Nete.
lig, Gevaarlijk. *., van menochen,
Moeijelijk , Lastig , Die op alles wat
aan te merken heeft, Bedilzuchtig. 'u—,
rn zekere visch. *, zie Plenronecte
papilleux. - , als : - tournart , zie
Hydne strié.
Epinetce-vinette, f. Berberissestruile ,
J3erberisse , vr.
Epingare , m. naam van zekeren een.
ponder.
Epingle, f. Speld, vr,; Attacher avec une
- , Vasespelden; fig Titer son - du jeu,
Zich van ices afmaken ; Cda ne vast
pas sue -, Das is geene speld waard ,. fig.
fan. Etre tiré a quatre épingles, Zeer netjes opgeschikt zijn, Wezen alsof men
uic een koffertje komt, * p1 Épi
n.
gles, Speldegeld, o.; ook: Drinlegeld,
0. , Fooi (voor eene vrouw) , vr. ; ook:
Sleutelgeld (ei. 1. geschenk, dat de
verkooper van een hult aan de vrouw
van den kooper geeft) , o. ; ook : (hij
suikerbakk.) , Ijsdraden in rosin , enz.,
no. meorv.
Epinglor, V. a. hij k:artenm., Ophangen.
Epnglotte , f. Ruimnaald (der i;sfance
, er. -, bij artill. , Naald,
-rietn)
,eaarmede de kardeezon worden door.
stoken , vr. - , bij lakenher. , Naald
ter reiniging der stoffen bij het ver.
vaardigen, yr.
Epinglier , m. Speldeumaker , no.
Spelelenkooper, m. aan een spin.
newiel , Klaanwier , 0.
Epinglibre , I; Speldenmaakster , vr.
Speldenkoopsçtr , yr.
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Episcopal, le, adj. Bisschoppelijk. *-,
in de ontleedt. , zie Mitral.
Lpiscopat, m. Bisschoppelijke waardig heid, vr. , Bisschopsambt, o.
Épiscopaux , m. pl. in Engel. , Episcopa.

Épitase , f. bij de ouden, Tweede gedeelte
van een dramatisch gedicht, waarin de
ontknooping plaats had, o. * —, Be.
gin van de verheffing eener koorts, a.
Épite, f. Wig (in Bene houten pin), yr.
Epithalamne, m. Huwelijksdicht, o., Hu.
welijkszang, m., Bruiloftsdicht , o.
Bruiloftszang, en. * —, zekere schil.

Ion, Bisschoppelijken , in. meerv.
£pisémasie, f. Eerste bespeuring eener

ziekte, vr.
Episine, m. geslacht van Arachnides.
Episode, m. Bijverdichtsel, Tusschenverhaal, o., Episode, vr. *--, in de
schilderk., Bijvoegsel, o., Episode, vr.
Épisodique, adj. Tusschengevoegd , Episodisch.

Épispastique, adj. Vochten naar de huid
trekkend; Remède —, on : * —, m. Trekkend middel, o., Trekpleister, vr.
Epispastiques , zie Vésicans.
7 pisperme , m. Zaadvlies, o.
gpisphérie, f. Kronkelingen der hersenen,
vr. meere.
Épisser, V. a. (Touwen) splitsen.
Épissière , f. Tlliegennet, o.
Ëpissoir, m. Splitshout, Splitsijzer, Splitshorentje , o.
tpissure, f. Splitsing (van een touw), vr.

g`pistaphylin, adj. m., als : Muscle —, Huigspier, vr.
Epistase, f. Hetgene op de pis drijft, o.
Lpistate, m. te Athene , Voorzitter der
Prytanen, m.

Épistaxis, m. Aeusbloeding, vr.
Epistémonarque , m. in de Grieksche kerk,
Opziener des geloofs , m.
Épister, V. a. Hetgene men in eenen vijzei stampt, tot een deeg maken.
Epistolaire , adj. enkel in : Style on Genre
—, Briefstijl , m.
tpistolaires, m. Schrijvers van werken in
Drieven , m. meerv.
Epistolier, m. veroud. , Openbaar schrij•
ver, m. *—, Die in de kerk de epis.
tels zong, m.
Ëpistolographe, m. Briefschrijver, m.
Epistornium , m. Werktuig, waarmede de
mond van een vat kan open of toegesloten worden, o.
Epistrophe, f. fig. der spraakk., Herhaling,
vr. * -- , in de ontleedt. , zie Épistrophée. *—, in de geneesk., zie Récidive.
]tpistrophée, f. Tweede wervelbeen aan den
hals, o.
Epistyle , m. bij de Grieken , Bouwkunst,
vr. '°—, in de plantk. , geslacht van
planten.
&pisynangine , f. Keelkramp , vr.
Épisynthétique, adj. in de geneesas , ,Epi.
synthetisch.
Epit, m. in zontk. , Lange steel , m.
Epitaphs , f. Grafschrift , o.

-

derij, Iluwelijkstafereel, o.

Épithêrne , m. Maagpleister, vr.
Epithéte, f. Bijnaam , m., Bijvoegelijk
woord ter nadere bepaling, o.
Épithym , Épithymon, m. zie Cuscute.
Épitié , m, op schepen, Kogelbak , in.
Épitoge, m. bij de Rom., zeker overkleed.
*_, weleer, zekere kap , welke sommige regters eerst op het hoofd , en naderhand op den schouder droegen.
Epitoir, m. scheepsw. , Deutelijzer , vr.
Epitome, m. Uittreksel, Kort begrip, o.
Epitrage, m. geslacht van insecten.
Epitre, f. Brief (in eerre doode taal door
de ouden geschreven), m. *—, Brief,
Zendbrief (der apostelen), m. * --,
Dichterlijke brief, na. * —, in de R. K.
kerk, Epistel , m. ; van hier : — de la
messe , De epistel der mis ; Le cóté de
1' —, Regterzijde van het altaar tivanneer men op het koor komt , vr. * —,
als : — dédicatoire, Opdragt, vr., Op,

dragtsbrief, m.
Epitrite, m. voetmaat van drie lange en
léne korte lettergreep. .
Epitrochasme , m. fig. der redek. , Ophoo•
ping van vragen, vr.
Epitrochlée, f. zie Épicondyle.

hpitrochlo-métacarpien , m. zie Muscle radial interne.
Epitrochlo-palmaire, m. zie Muscle palmaire
grele.
Epitrochlo-phalanginien commun,m. zie Mus.
cle sublime du bras.
Épitrochlo-radial, m. zie Muscle rond pronateur du bras.
Epitroklée, zie Jtpitrochlée.
Épitrope , m. fig. der redek., Toelating,
Epitrope, vr. *—, Regter (bij de nieuwe Grieken), m.
Épityrum , m. bij de Rom., In olie en azijn
met venkel ingelegde olijven, vr. mry.
Epizoaires , M. pl. afdeeling van dieren
zonder wervelbeenderen.
Epizootie , f. Í'eeziekte , izeepest, vr.
Epizootique, adj. Tot de veeziekte be/loorende; MaIadie —, zie Épizootie.
Eplaigner, V. a. De wol van (laken) op.
krassen.
Eplaigneur,, na. Opkrasser, ns.
Eploré, de, adj. In tranen smeltend, Schrei
-jend.
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*--, (Gebak) met ei/erdoor bestrijken.
gpluchage , m. Uitpluizen (der wol, laEponide, m. geslacht van schelpen.
kens), o.
Épluchement, m. Wegnemen van het nut- Épontes, f. pl. Rand eener bergstofader, m.
telooze aan iets , Pluizen , Verlezen, Epontiller, V. a. scheepsw., Pan dwars.
enz. , o, zie Éplucher.
balken (zie Epontilles) voorzien.
E pincher , v. a. Van onreinheden zuive- E`pontilles, f. pl. scheepsw. , Dwarsbalken
(der scheepsverschansing), m. mrv.
ren, Pluizen, Uitpluizen, Verlezen;
-- de la salade, Salade verlezen. *—, Éponyme, m. titel van den eersten archon
te Athene.
bij tuint. , Om hakken, Losharken, Van
onkruid zuiveren ; ook: Van het over- Épopée , f. Heldendicht , Epos , o.
tollige hout zuiveren, Snoeijen; ook: Épopsides, m. pl. familie van vogelen.
Een gedeelte der vruchten afplukken , Epopte , m. in de oude gesch., Ep opt, m.
om de overige des te greeter te doen Epoque , f. Tijdstip, o.; fig. Gewigtige'
daad , vr., Gewigtig tijdstip , o.
'worden; fig. fan. Uitpluizen , Met de
uiterste naauwkeurigheid onderzoeken, Epostracisme , m. zeker spel der oude
Grieken.
Nasporen. *—, van stoffen, Pluizen,
Zuiveren. * — , bij inandenm., De ein- Épotides, f. pl. bij de ouden, twee balken
aan den voorsteven.
den van de twijg afsnijden. * — (s') ,
T. pr. van vogelen, Zich reinigen, d. i.
Époudrer, v. a. Uitkloppen , Afstoffen.
Épouiller, v. a, laag w., Luizen. *—
met den bek de vleugels uitpluizen.
Zich luizen.
plucheur , m. Die iets zuivert; fig. — de
Epoulardage, m. elfscheiding der tabaks•
mots, Woordenvitter, m.
bladen , vr.
:plucheuse, f. Die iets zuivert.
Epluchoir, m. zeker mesje, (b. v. der man- Epouile , f. Garen op de weversspoel , o.
denmakers , om de twijg af te snijden, Époulleur, m. Spoeler,, m.
der kleermakers, om de onzuiverheid Epoullin, m. Spoel, Weversspoel, -vr.
Epoumoner, v. a. fan. Buiten adem bron af te krabben, enz.)
gem. * - (s'), v. pr. Zich buiten adem
Epluchure, f. Vuiligheid, 'welke men bij
loopgin, schreeuwen , zingen, enz.
het verlezen, enz. wegwerpt, vr., 4fEpousailles , f. pl. Voltrekking des h uwe.
val (van groenten), m.
lijk:, vr., Trouwen, o.
k`pochnion, m. geslacht van planten.
.spouse, f. Echtgenoot, Echtvriendin, GarEpode, f. bij de Griek., Slot eener ode
de, Gemalin, Vrouw, Huisvrouw, vr,
o. * —, zeker klein leerdicht.
;pointé, ée, adj., als: Un cheval—, Een Ëpoasée, f. Bruid, vr., zie Bruid in het
andere deel; fig. acre parée comme un
paard, dat in de heup ontwricht is;
— de village, Buitengemeen opgedrild
Chien —, Hond, velks dijbeenengebrozijn.
ken zijn, m.
Epointer , V. a. De punt afbreken. * —, Epouser , V. a. Tot vrouw nemen , Ten hu.
welijk nemen, Trouwen, Trouwen met
bij boekb. , De strookers op de einden
..., Heaven; fig Omhelzen, Huwen;
losmaken , om ze des te beter te kun
4annemen
, Zich inlaten met ... * -plakken.
-ne
(s')
, v. pr. Met elkanderen trouwen.
J pointure, f. Stramheid in de he up der
Epouseur , m. fam. tegenst. van iemand,
honden, vr.
die enkel vrijt , Trouwer, m.
) pois , m. p1. Uiterste takken aan de hoEpousseter, V. a. Afstoffen Uitkloppen ,
rens van een loert, m. meere.
./Jf borstelen , gifvegen , , fschuijeren;
Epolet , zie Epoullin.
fig. fain. — q. q. , Iemand afrossen.
Epollicati , m. pl. familie van vogelen.
Epome, Epomide, f. Bovenste deel van het gpoussetoir , m. Penseel , waarmede men
schouderblad, o.
diamanten schoon maakt, o.
Époussette, f. Uitklopper, (van lange hagpomphale, m. Navelpleister, vr.
ren, heide, enz.,) m. °, Doek,
gposge, f. Spons, Spongie, vr.; fig. Paswaarmede men een paard afveegt, m.
ser l' —sur, Vergeten, Ui twisschen, Uit
hetge'leugen ,visschen. *—, in cieplantk., Épouti,m.Vui ligheidin ivo;len stofen),vr.
Wer:cidorenknop , m • * —, bij jag. , Hiel Époucier, v. a. (Wollen stoffen) zuiveren,
uitpluizen.
(van rood tivild) , na. * --, bij sued.,
Einde van het hoefijzer, o.; ook : ze
Epoutieuse , f. Lakennopster,, vr.
sponsachtig gezwel aan den hals-ker
kpouvantable, 'adj. Schrikbarend , Tamer.
van een paard. * — bij loodgier., Rand
schrikkelijk. * —, bij vergroot., Vree.
van den vorm, sm.
selijk , Geweldig , Verschrikkelijk
Hevig.
Sponger, v. a. IWet Gene spons schoon maken.
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Êpouvantablement, adv. .Ver:chrikkellfk.
Épouvantail, m. Vogelverschrikker, Molik,
m.; fig. Schrikbeeld, o. *--, zekere

Ëpeche, gpuchette, f. zekere schop der
turfmakers.

:ox, m. Echtgenoot, Echtvriend, Ge•

Ultput en, Verwoesten. *— (s'), v. pr.
Ledig worden , Uitgeput worden ; fig.
Zich uitputten , 41les in het werk
stellen.
Epuisette, f. zeker klein vogelnet.
Epuise-volante, f. Watermolen , on., zie
Watermolen in het andere deel.
Épulide, zie Épulie.
Epulie , f. 1/bezig uitwas aan liet tand.
vleesch , o.
Ëpulons, m. pl zekere priesters te Rome.
Épulorique, adj., als : Remède --, on :
* — , m. Middel ter bevordering van
de heeling eerier wonde, o.
Epuration , f. Zuivering , vr.

Epuisable , adj; w. gebr. , Uitputtelijk.

gler - zwaluw.
1 Épuisement, m. Uitputting (van krach ten ), vr. *—, Uitputting (der fananÉpouvante, f. Schrik, ,n.
cf ën) , vr.
Épouvanrer,v.a.1'erschrikken, Doen schrik.
I`puiser , v. a. Leeg putten. * -- , Uit.
ken , Schrik aanjagen. * — (s'), v. pr.
putten, Ledigen, Ledig maken; fig.
Schrikken (voor, pour).
maal, Man , m.

Épreindre, v. a. irr. Uitdrukken, Uitpersen.
Epreintes, f. pl. Persing (tot stoelgang),
yr. * — , bij jag., Drek (van otters en
eevige andere dieren), m.
Eprendre (s'), V. pr. Zich laten overmeesteren door eenigen hartstogt ; enkel in het veil, deel w. , zie Epris.
Épreuve , f. Proef, vr. ; Etre à 1'— de,
Bestand zijn tegen, Kunnen doorstaan.
* —, weleer, zeker geregtelijk onder
hier : — du feu , Vuurproef„-zoek;van
yr. ; — de I'eau , Waterproof, vr. ; —
du duel, Tweegevecht ter zuivering van
eene aangetijEde misdaad, vr. —, bij
boekdrukk. , Proef, vr. ; Revoir une --,
Bene proef revideren of nazien.
Proefdruk , m.
.

:Epris , se, p, p. (van t<prendre ,) als : -d'amour pour . . . , Perliefd op . . . , Ingenomen met ...

Éprouver , V. a. Beproeven , Eene proef

nemen met ..... Proberen. * —, Op de
proef stellen, De proef nemen van ... ,
Toetsen. * _ , Ondervinden , Onder
Gevoelen, Lijden , Gewaar wor.-gan,
den.
`,p? ouvette, f. bij wondli., Tentijzer, o.
* _, Kruidproef, vr. * — Proeflepel
(der tinnegieeers), m. * —, aan Bene
luchtp^mp, zekere inrigting, die uit
twee kleine recipiënten bestaat, welke
door Benen kraal; verbonden zijn, zoo
dat men door middel an denzelven eerre
gemeenschap tusschen de beide recipiënten kan te weeg brengen.
Epsom , m. enkel in : Sel d'— , Engelsch
zout, o.
Eptocorde, m. bij de ouden, Zevensnarige lier, vr. * —, bij de Griek., Zeven
vr.
-tonigemuzjk,
Eptagone, m. Zevenhoek, m. *—, Vesting
met zeven bastions , vr.
Eptaméride, zie Hepta+réride.
Eptaméron , zie Heptaméron.
Eptandrie, zie Heptandtie.
Ept^phone, m. bij de Griek., zekere echo,
welke een' toon zevenmaal herhaalde.
Épucer, v. a. bas, De vlooi jen ooit. . . van.
gen of verdrijven , Vlooijen. *-, (s'),
V. pr. Zich vlooijtn.
`

Ëpure , f. Schets (van een gewelf), vr.

Epurement, m. Zuivering, vr.
Epurer, V. a. Zuiveren, Louteren, Reinigen ; fig. Zuiveren , Reinigen , Louteren , Verbeteren. * — (s') , v. pr. Ge zuiverd worden, Zuiverder worden;
fig. Verbeteren , Gezuiverd worden.
Épuree , f. Spurrie , vr.
quant, us. veroud. , zekere cirkel.
Ëquarrier, V. a. (Het perkement) vierkant
snijden.

Équarrir, V. a. 17ierkant maken (bij v.
houwen , schaven , enz.) , In den haak
houwen of schaven. *—, bij horlogiem.,
Wijder maken.
Equarrissage, m. Het vierkant zijn, als:
Avoir quiuze ponces d'—, Vijftien voet
vi14 'ant zijn; vary hier : B ► is d'—,
Kanthout, dat ten minste ze; duim dik
moet zijn, o. * —, Kosten van het vier.
kant maken of kanthouwen , m. meerv.
Équarrissement, m. Vierkant maken of
schaven, Kanthouwen, o.
tquarr isseur, m. Paardenvilder, m.

Equarrissoir, m . Vierkant ijzer , waarmede
men gaten in metaal tii'ijder maakt, o.
Equateur, m. in de aardrijksk. , Eenaar, m.
Equation , f. VVereffening , Gelijkmaking,
Equa?ie, yr.
Equatorial , in. Werktuig ter aanwijzing
van de dagelijksche beweging der ster.
ren, o.
Equerre, f. Winkelhaak, m.; E cre d'—,
In den haak zijn , Haaksch zijn ; van
hier: Zwei , vr.; — a épaulement, Winkelhaak, waarvan de eene arm driemaat
zoo dik als de andere is, m.; — d'ar<r

EQUE
penteer, Kruismaat der landmeters , vr..

* — , in de waterbouwk. , Elleboog , m.
* —, in de sterrek., Winkelhaak, m.
Ëquerve, f. zie Empature.
Équestre , 'adj. , als: Figure vo Statue —,

Standbeeld van een' miter te paard,
o. * —, als: (veroud. ,) Otdre —, Rid.

derorde , vr.
Equiangle , adj. Gelijkhoekig.
Équiangulaire, zie Équiang'e.
Équiaxe , adj. Met gelijke assen.
Équicrurial, adj. m. Met twee gelijke zij.

den, Gelijkbeening; Triangle —, Ge•
lijkbeenige driehoek , m.
Equidilférent, te , adj. Met een gelijk ver.
schil.
E`gnidistant , te, adj. Even ver verwijderd,
Evenwijdig
Égailatéral, le, adj. Gelijkzijdig.
Equilatère, adj. Gelijkzijdig.
Équitl'oquet, m. Houten rids, vr.
Équilibre, in. Evenwig:, o.; fig. Eeenwigt ,
o. , Gelijkheid, Overeenstemming, v,r.
Égeilibrer, V. a. Doen overecu stemmen.
Equille, f. in zoutkeet., Witte korst op
den bodem der pannen, vr. * —, Werk.
tuig ter breking van deze korst, o.
,
Équij lette, zie Equinette.
Lquiileur, m. Degene , welke de Equille
van den bodem der pannen losmaakt, m.
Equimultiple , adj. Even veel maal inhoudend.
Égtuinette, f. Stukjes hout , welke de topstanders vasthouden , o. meere.
tquinoxe , in. Nachteveni ng , yr. ; — du
puintempo , Lentenacl:teve'zing , vr.; —
de 1'auromne , tierfstnachtevening , vr.
kquirnoxial, le , adj. Tot de nachtevening
behoorende ; van hier : Gercle —, Ligne
équinoxial , zie Équateur. * —, m.
Cadran —, Zonnewijzer op een plan ge
evenaar , m. ; Fleur équi.-lijkmetdn
noxiale , Bloem , die op eenen bepaalden
tijd open gaat, vr. * —, nl. zie Équateur.
Equipage , m, Toestel , m. , Ger eedschap
Tuig , o., Equipage, vr. *—, scl,eepsw.,
Scheepsvolk, o., Equipage, vr. * —,
Al hetgene tot iets behoort. * —, Rij
paarden , Equipage , vr. * —,-tuigers
fam., Opschik , m. , Kleeding, vr.
Équipc 9 f. Verscheidene aaneen verbondens rivierschepen, die met eenen gun.
stilten wind zeilen of anders door men.
schen worden voortgetrokken.
Équipée, f. Dwaze onderneming, Onbe.
zonnen handelwijze , vr.
Equipe naent , m. Uitrusting (van een
schip), vr.
Equiper , V. a. Uitrusten. * -- (s') , V. pr.
Zich uitrusten.
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Equipet , ut. Kleine afgeslotene plaats op

een schip, vr.
Équipeur- monteur , in.

Geweermaker , dio

de geweren monteert, m.
Équipollcnce. f. Gelijke waarde, yr.
Équipollent, te, adj. Pangelijke waarde,
Gelijk.
Equipoller, v. a. e_t n., als: — q. ch., on:
-- à q. ch. , Opwegen tegen iets , Van ge•
lijke waarde zijn als iets.
Équipondérance, f. Gelijke zwaarte, Ge

-

lijkheid van zwaarte, vr.; ook: Ge.
lijke drukking, vr.
Équisétacées , f. pl. zie Peltatées.
Équisoeenance, f. Gelijkluidendheid met dc
octaaf, vr.
Equitable, adj. Billijk , Regtvaa.rdigr.
Equitablernent, adv. Billijk, Regtvaardig.
Equitation, f. Rijkunst, vr.

°..,

Rij.

den , Paardrijden , o.
Equité,f. Billijkheid,Regtvaardigheid,vr.
Équivalemment, adv. bijnaveroud., Gelijk.
waardig.
Equivalence , I. ongel. Gelijkwaardig.
held, vr.
Equivalent, te, adj. Gelijkwaardig, Pan ,
gelijke waarde, Gelijk. *—, m. Iets
van gelijke waarde, Equivalent, o.
Equivaloir, V. n. (à) Gelijke waarde heb, ben, Even veel waard zijn.
Equivalyes, adj. pl. Met gelijke schelpen.
Équivogie , adj. Dubbelzinnig. * —, Twijfelachtig. *—, r'. Dubbelzinnigheid, vr.
Équivoqtier, V. a. Dubbelzinnig spreken of
schrijven.

* — ( s'), v. pr fain. w. gebr. s

Zich verspreken.
i quorée, I. geslacht van Méduses.
Lra'ble , m. <lhorn, Ahornboom, m.
Er.acliss.e , f. geslacht van planten.
Éradicatif, ive, adj. In den grond genezend.
Érad ►catioaa, f. Ui troeijing met wortel en
al , vr. :*--, inzetje?. , Genezing in den

grond, vr.
Era fler,v.a. Opri jten,Schrammen,Krabben.
ÉraIiure_, f. Schram, Kra.lvr.
gragroste, ,*. geslacht van.,planten.
Eraitlé , t ,..xadj. , als : Oeil -- Oog , dat

-het benedenste lid bedekt
niet ,::íld
wordt ., o`...
Érail!é-longtae-cage , m. soort van Bolet.
Eraillemeut, na. zie Ectropion.
Eraill perroquet , m. soort van Bolet.
„*
Érailler, v. a. van stoffen , Doen schif"
* — (s'), v. pr. Schiften.
'Éraillture, f. Geschifte plaats, VV.
Éranthe, m. geslacht van planten.
Eranthème , m. geslacht van planten.
:

-

Ér#stortris, m. pl. bij de ou.clen ,

zangen , M. meere.

Eraté , ée, adj. fig. Listig :. Geslepen,.
30*.
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Erater, v. a. w. gebr. , Do milt uitsnijden. Ericoides, f. pl. naam van verscheiden`
planten.
.Erbin, m. zie Canche.
Eridan , m. inde sterrek. : Le fleuve —, De
Erbue , zie Herbue.
rivier Eridanus.
Ercinite , zie Andréolithe.
1t`riger , V. a. Veranderen , Verheffen ; -r
Ere , f. Begin eener tijdrekening , o.
en vertu , Tot deugd verheffen. * —,
Tijdrekening, vr.
Oprigten, Stichten. *—, Oprigten. *—
Erèbe, m. geslacht van insecten. * —$ in
(s'), v. pr. Zich opwerpen (tot, en).
de fabel]. , Erebus, m.
Érecteur, adj. m., als : Muscle —, on: Erigne, f. Haakje, waarmede men de te
ontleden doelen vasthoudt, o.
* --, m. Oprigtende spier , vr.
Erection , f. Oprigting , Stichting , vr. llrigone, f. in de sterrek., Maagd ,vr.
Frimatati, m. eene plant.
*—, Oprigting, Oprijzing, vr.
Éreinter, V. a. De lendenen breken of ver. Érinace, m. geslacht van kampernoeljes.
wrikken, Zwikken , Laten zwikken. *- Érinacéa, Êrinacée , f. zeker heestertje.
(s'), v. pr. Zwikken , Zich in de len- Erine, f. zie Erigne. *—, geslacht van
planten.
denen bezeeren.
É^inée , f. geslacht van planten.
:rème, m. zekere vrucht.
Êriocaulon, m. zeker plantje. .
]r. é mitique , zie Héré micique.
J rémonts, m. pl. stukken hout bij den Ériocëphale, m. geslacht van planten.
Érioehile, f. geslacht van planten.
disselboom, Tang, vr.
Erioehloa, f. geslacht van planten.
Erémophile, m. een visch.
Ériodon, m. geslacht van Arachnides.
Érémophyle, m. geslacht van planten.
Eriogone , f. eene plant.
rèse, f. geslacht van Arachnides.
.Eriolithe, f. geslacht van planten.
Erésie., f. geslacht van planten.
Ërésipélateux, zie .rysipélateux.
i Ériophoros, Èrioplaorum, m. naam van eenige planten.
`,résipèle , zie Ery
sipele.
Ériophorus, m. zie Eriophoros. * —, zeErethisme, m. zekere zenuwaandoening.
kere distel.
Èrerun-èces , m. pl. naam van verscheidene
Êriopila, m. een boom.
Ttingas.
Ergastulaire, m. Bewaarder der gevange. Erioptère, in. geslacht van insecten.
Ériosperme , m. geslacht van planten.
ven, in., zie Ergastule.
Ergastule, m. tij de Rom., Gevangenis E riostème, f. geslacht van planten.
voor for dood veroordeelde slaven , vr. Eriostyle , m. geslacht van planten.
Lriotrix, m. geslacht van planten.
* —, Ter dood veroordeelde slaaf, m.
9 Ergo , conj. Dus, Derhalve , Ergo. *—, Eriox , m. een visch.
Eriphie , f. geslacht van schaaldieren. *— ,
M. Slot , o.
geslacht van planten.
Ergo-glu, fan. ter bespotting van niets
Frisson , m, Dreg , vr.
afdoende redeneringen.
Ergot , m. Spoor (van hanen , enz.) , vr., Eristale , m. geslacht van insecten.
Enklaaun', m. ; fig. fans. Se lever sur ses Erithale, in. geslacht van planten.
ergots„ Op eenen trotschen toon spreken. Érithrée, f. geslacht van planten.
* —, Tineek horen achter aan de voeten Erix , zie Eryx.
der paarden , o. , Enklaauw , in. * —; . Ermailli, m. in Zwitserl., Opziener eener
kaasmakerij , m.
Brand in het koren , m. * — , bij paar.
den, zeker gezwel aan de achter.kirién. Ermin , m. in de Levant , In- en uitgaan.
de regten, o. meerv.
*_, Drooge brand, m. *--, Tak,welErminette , f. Dissel (der kuip., enz.) , m.
k s aan de punt verdord is, m.
Ergoté,ée , adj. Met sporen, Gespoord. *—, Ermitage, zie Hermitage.
,

als:Seigle—,Rogge,waarin de brand is,vr.
Ergoter, V. n. fam. Redeneren.
Ergoterie, f. Twist over kleinigheden, m.
Ergoteur, m. fam. titter, Haarklover, m.
Ergorisme, m. zie Ergoterie.
Eriachr,é, m. geslacht van planten.
Erianthe , m geslacht van planten.
E rianthos, m. een boom.
Erible , zie Aroche.
Érica, trice , f. Heide , vr., Heidekruid, o.
Erichton , in. in de srerrek., Voerman , m.
Ericinóes, f. pl, familie 3'an planten.

Ermite, zie Hermite.
Erneute , f. zie Terre-noix.
Ernodée , f. geslacht van planten.
Emote , zie Erneute.
Érodé , -ée, adj. van bladen , Onregelmatig getand.

Érodendrum, m. geslacht van planten.
Erode, f. geslacht van planten. * —, m.

geslacht van insecten.

Êrodone , f. geslacht van schelpen.
Erolie, f.. geslacht van vogelen.
Erosion % f. w'eguijting t Invreting, vr.

£ROT
hrote , f. geslacht van planten.
Erotique, adj. Uit de liefde voortkomende of

daarop betrekking hebbende, Erotisch.
:rotomanie, f. Minziekheid, Zinneloos
-heidor
liefdedrift, vr.
Érotyle, m. geslacht van insecten.
Erotylènes, f. pl. familie van insecten.
Erpétologie, zie Herpétologie.
Erpeton, m. geslacht van wormen.
Errant, te, adj. Zwervend, Dolend; Che.
valier — , Dolend ridder, m.
9 Errata, m. Lijst van drukfouten, vr.
Erratique, adj. van koortsen, Ongeregeld.
*—, van trekvog., Zwervend.
Erre , f. Gang , m. , enk. in : Aller grand'
—, belle —, Goed voortstappen; fig. Te
veel veteren. ' — , scheepsw. , Gang,
m. *—, pl. Erres, Spoor (van een hert) ,
o.; fig. Suivre les erres, Marcher on Aller.sur les erres de q. q., Iemands voet.
stappen drukken ; Reprendre les premières
Cu les dernières ernes, Eens zaak weder

opvatten.

ESCA

X69

Eryon, m. naam van zeker opgedolven dier.
grysimon, m. eens plant eter ouden, misschien Vélard.
Érysinoïde , m. eene plant.
Érysipélateux , use, adj Rozig.
Érysipèle, m. in de geneesk., Roos, vr.
Erythématique, adj. O-ntsteki ngachtig.
rythème , m. Ontstekingachtige roos , Vr.
Erythorrize , f. eene plant.
Erythrée , f. geslacht van planten.
Erythrème, m. Roodachtig puistje -, o.
Erythrie, m. soort van Arachnides.
Érythrin, m. geslacht van visschen.
Erythrine, f. geslacht van planten, Ko.
Taalboon , vr.
Erythroïde, adj. f., als: Tunique —, Eerste vlies (der teelballen) , o.
Érythropus , m. een visch.
Erythrorhize , f. geslacht van planten.
]rythrosperme , m. geslacht van planten.
Érythroxylon , ui. geslacht van planten
Éryx, m. geslacht van kruipende dieren.
Es, zamentrekk. van dans les , als t Maitre — arts, Meester der vrije kunsten, on.
Esca ; f. Zwam , vr. en Gewas, waarvan
men het maakt , o.
Escabeau , m., Escabelle , f. Schabel, Voetschabel , vr. , Klein zitbankje , o.
Escabécher, V. a. (Sardijnen) zouten.
Escabéon, rn. bij de ouden , zeker voetstuk.
Escache, f. Langwerpig rond gebit, o.
Escadre, f. Smaldeel , Escader , o.
Escadrille , f. Klein smaldeel , o.
Escadron, m. Escadron,o:, Ru.iterbende,vr.
Escadronner, V. n, van ruiterij , Manoen -.

Ë

Erremens , m. pl. bij regtsgel. , als : Les
derniers -- , De laatste stukken van een
regtsgeding, o. meerv.
Errer , V. n. Op en neêr gaan , Heen en
weer loopen , Dolen , Dwalen , Zwer.
yen; van hier: Laisser — ses pensées,
Zijne gedachten den vrijen teugel laten.
* —, Dwalen , Zich vergissen.
Erreur, f. Dwaling, vr. *—, Fout, vr.,
Misslag, m.; — de caleul, Rekenfout, vr.
Errhin ) adj. m., als : Remède —, on : * —,
m. Geneesmiddel , hetwelk door den neus
wordt ingenomen of daardoor werkt ,o.
vroren.
Erronné , ée , adj. Dwalend.
Escalade, f. Beklimming met stormla-dErs, m. soort van line of wikke.
dors , vr. ; Aller ou Monter Is 1'`—, Met
j
stormladders beklimmen.
Erse , f. Katrolkoord, vr. * —, adj. Pan
Escalader, V. a. Met stormladders beklim de oude Scandinaviërs.
m en. *—, Met ladders in of over iets
l ruca , f. eens plant der ouden.
klimmen, Beladderen.
Erueage , m. geslacht van planten.
Escaladon , m. Zijdehaspel , m.
Ërucaire, f. geslacht van planten.
`srucir , V. a. van een hert , Zuigen aan Escale, f., als : Faire — dans un port, In
eene haven binnen loopen.
(eersen tak).
Escalemberg , m. Smyrnaasch katoen.
Érucoïdes, f. pl. zekere planten.
Escalette , f. in zijdefabrijk. , zeker werk Eructation , f, Oprisping, vr.
tuig , om de teekeni ng : te zien. ' —,
Érudit, te, adj. Geleerd. *—, i-n. Geleerde,m.
soort van- houten kam.
Erudition , f. Geleerdheid , vr.
grugineLtX, use , adj. van uitgebraakte Escalier , m. Trap , vr. ; — b vis, k limacon, à noyau, Wenteltrap, vr.; Monstoffen, Groenachtig.
ter 1'--, De trap opgaan. *—, in de
L`ruption,f Uitbarsting (vaneen' vulkaan),
nat. hist. , eens schelp , Wenteltrap , vr.
Doorbreking (der tanden), Uitbotting
Escalin, m. Schelling, m.
(van pokken , enz.) , vr.
Ervum, m. naam van verscheidene planten. Escalone, f. geslacht van planten.
l ryeibe, m. een heestertje.
Escamette, f. katoenen stof: .
Érycine , f. geslacht van vlinders. * —, Escamotage, M . weggoochelstrg, vr.
geslacht van schelpen.
Escarote , f. Balletje ° van kurk der go.Erymon, m. soort van Arroche.
chelaars , m.
Erynge , Éryngiutn , in zie Panicaut.
Escamoter, V. a: Weggoochelen. * .-, weg.

Esc ►.
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mofelen $ Ontfutselen. * — s in fabr. i*
De einden van het gouddraad verbergen.
Escamoteur, m. Goochelaar, m.; fig. Behendige dief, in.
Escamper, V. n. pop. , Ontsnappen , Zijne
biezen pakken.
Escampette , f. pop. , enkel in : Prendre la
pouclre d'— , Het hazepad kiezen.

Escave , f. soort van zegen-.
Escavessade, f. Ruk met den toom , m.
Eschare, zie Escare.
Escharre , zie Escarre.
Eschillon , m. in de Levant , Hoos , IVa.
terhoos, vr
Escient, m. in: A son —, Wetens; A bon

Escandole , f. op eene galei, Kanner van

Esclaire, m. Valk van eene schoon$ ge•
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den opziener der roeijers, vr.
Escap , m. , als : Faire — à 1'oiseau, Den
valk zijne prooi laren zien.
Escapade , f. I7alsche sprong (van een
paard), in.; fig. Faire des escapades, Sluipertjes maken; ook : Zich te buiten gaan.
Escape, f. Elfronding eener zal!, vr.
Escaper, V. a. De vogels, waarmede men
valken dresseert, eenigen tijd loslaten.
Escarballe , f. Ol ifantstand van ao pond
en daaronder, m.
Escabillard, de, adj. veroud., Vrolijk.
Escarhilles, f. pl. Kleine stukjes doove koln , o. meerv.
Escarbiïe , f. Kalfaatbakje , o.
Escarbot, m. Drekkever, Schalebsjter, m.

Escarbot-tireur, m. zie Brachine peteur et
Brachine pissalet.
Escarboucle , f. Karbonkel, m. *—, zekere vogel.
Escar.bouilier, V. a. pop. , Verpletteren.
Escarcelle, f. hoert. , Beurs, vr. , Zak , m.
Escare, f. geslacht van Polypiers.
Escargot , m. Huisjesslak , vr.
Escargoule , f. Eetbare paddestoel , m.

Escariole , zie Scariole.
Escarites , F. pl. f ersteende Escares.
Escarlingue, zie Carlingue.
Escarmouche, f. Schermutseling, vr.
Bscar.noucher, v, n. Schermutselen.
Escarmoucheur, m. Die goed schermutselt.
Escarne, f. soort van lederen beurs.
Escarner, V. a. (Leder) vergulden. * —,
Dun schaven.

Esearotique, adj. et m. Bijtmiddel , o.
Escarpé , ée , adj. Steil.
Escarpe, f. Vees van een' wal, vr.
Escarpement , M. Steile helling , vr.
Escarper, V. a. Steil maken
Escarpin, m. Schoen 'net eene enkele zool,
Omgekeerde schoen , Dansschoen , m.
pl. Escarpins , zeker werktuig ,
waarin men de voeten pijnigt.
tE carpine, f. zekere donderbus.
Escarpolette, f. Schoppen, o. *—) Schop
-stoel,m_.

Escarre, f. Korst of Roof, vr.
Erearts, M. pl. zekere huiden.
Escasse , f. stuk hout op de tegenkiel ee•

nor galei.

Escaude , f. _soort van rivierboot.

-- , Zonder omwegen.
daante , m.

Esclandre, m. fam. Onaangenaamheid, vr.;
Faire --, Openlijk twisten.
Esclavage, m. Dienstbaarheid, Slavernij

!

vr. * --, zeker halssieraad , o.
Esclave, in. et f. Slaaf, m. , Slavin, vr.;
fig. Slaaf, m ; Avoir ure awe d'—, Eene lage ziel hebben. * --, geslacht van
vogelen. *—, ondergeslacht van visschen.
Esclipot , m. .i to kvischkist , vr.
Esco , zie Esca.
Escobarder, v. n. Zich van dubbelzinnige
woorden bedienen , om te bedriegen.
Escobarderie , f. jezuu°tenstreek, m.
Escohédie , f. eene plant.
Escocher, V. a. (Iet beschuitdeeg)' met
de platte hand slaan

Escofiion , m. oeroud. , Ka/»el o..
Escogriffe, m. Grijpvogel , Degene, die
,

zonder te vragen iets wegneemt, na.
* — , Lange vent , Staak , m.
Escome, f. Houten pen, vr.
Escompte, m. Kortingr, vr. , Disconto , o.
Escompter, v. a. -4fkorten , Disconteren.

Escope , f. scheepsw. , Hoosvat , o.
Escoperche , f. Steigermast, Hefboom, m.
Escopette , f veroud., zeker schietge weer.
Escopetterie , f. Schot van vele geweren
te Gelijk, o•

Escortable, adj. , als : Olseau —, on : *—,
m. Valk, die ligt wegvliet, m.

;Escorte , f. Geleide, o , Bedekking, Escorte, vr.; Vaisseau d'—, Geleischip, o.;
Faire — It . • • , Geleiden , Escorteren.
Escorter, V. a. Geleiden, Bedekken , Escorteren.
Escoc, m. Benedenste hoek van het drie.
kante zeil , o. * — , Klein stuk lei , m•
Escotard , zie Ecocard.
Escouade , f. Rot , o. , Bende , vr.

Escouailles , f. pl. zie Bourgeons.
Escoufle, zie Écoufle.
-Escoup , m. 'Hoosvat , o.
Escoupe, f. zie Escope. * —, Kalkschop, vr.
Escourgée, f. Lefren zweep, vr.
Escourgeon , zie Fcourgeon.
Escousse , F. Aanloop (bij het springen), m.
Escrime,f. Schermkunst, vr., Schermen, o.;
Salle cd' — , Schermzaal , Schermschool ,
vr.; Maitre d'—. Schermmeester , -m.

Escrimer > V. n. Schermen . * ,— ( s')

, v•

ESPI
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Pr., als: S'— sur q. cb. , Over iets dit

-putern.

Escrimeur, m. Schermer, m.
Escroc, m. Listige bedrieger, Schurk,

Gaau i dief, n:.
,

Escroq^.ier, V. a. Op eene lists&re wijze

ontstelen , Ontfutselen, ditroggelen,
Aftroonen; fig. — un diner, Een n^iddagma.ii oploopen. * —, Stelen, Roo.
ven, Kapen.
Escroquerie, f. Schelmerij , Bedriegerij,
Afzetten?, vr.

Escroqueur , m. Dief, m.
Escroqueuse , f. Die iets ontvreensdt.
Escudarde, f. familie van kampernoeljes.
Escudes, f. pl. oude naam van een Cotylet..
Esculape , m. Erculapi uc , m. * -- , in de
sterree. , zie Serpentaire.- *-- , zekere
adder.
Esculus , m. boom der ouden. • —, bij
L.NN•.. , zie Nlarronier d'Inde.
Esgaliver, V. a. (De geverwde wol) zacht
wringen.
E- si-mi, m. Mi, vr.
Esmards, m. pi. Lijnen aan het eind van
een vischnet , vr. meerv.
Esmilier, v. a.. (Bloksteenen) in den haak
houwen.
Esoce, m. geslacht van visrchen. * — , Gezwel in den Anus , o.
Ésotérique , zie Ezotérique.
Esox . zie Esoce.
Espace , m. Ruimte , vr.; van hier: Espaces imaginaires, Ledige ruimte , vr.,
Ijl , o. ; fig. Se promener dans les espaces

imaginaires, Kasteelen in de lucht bon.
vita , Zich met hersenschimmen bezig
houden. * — , Tijd ruimte , vr. , Tijd,
on., Tijdperk, Tijdsverloop, a. * —,
f. bij boekdr. , Spaatsie, vr.
Espacemenc , rit. Tusschenruimte , vr.
Espacer, V. C. Zoodanig plaatsen , dat er
Bene behoorlijke eusschenruimte blijft,
Spatiëren.
Espade, f. Hennepblouwel (der touwslagers), m. *--, Blauwen (van den hennep) , o.
Espader , V. a. , als : — Ie chanvre , Den
hennep blouwen of kloppen.
Espadeur, M. Hennepblouwer, m.
Espadon T. tn. Slagzwaard , o., Houwdegen , in. * — , Zwaard visels , 7r..
Espadonner, v. n. Met Benen houwdegen
vechten.
Espérer
,
V.
, m.
Espadot, m. P'ischhaak
Espagnolette , f. soort van fijne saai. s...
zekere vensterboom.
Espale , f. in eene galei , Ruimte tusschen

de eerste roeibank en den steven, vr.
Espalier, m. Eerste roe;Jer senor roei.
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hank , us. • — , Spalier ,. o. ; Arbre en.
—, Spalierboom, m
'spallement, m. Roeijing, Peiling, vr.
* --, IJking der ronde maat , vr.
;spalmer, v. a. van galeijen, Breeuwen,
zie Caréner.
.spalouco , m. zekere aap.
;sparcette , f. zie Sainfoir,..
sp-argoutte , f.. zeker kruid , Moeder.
kruid , e..
.,sparis, m. p1. de vier kleinste stukken
der zes, waaruit de berrie der steenroe f-arbeiders bestaat.
:spatule , f. zie Glaïeul puant. * _., zie

Spatule.
spaure, f. Balk voor den scheepsbouw,
Scheepsbalk, m.Espèce, f. Soort, vr..; van hier: L'-- bu•
maine, Het usenschelijke geslacht, o,...
* — , met veracht. , voor een individu van het menschelijke geslacht , a.ls: One
pauvre -, Een ellendig wezen, o. ; C'est
nee—, Het is een ellendig schepsel, o._.
* — , Slag , o.-; C'est un sage de nouvelle
-.-, Het is een nieuw slag van wijze;..
De toute --, Pan allerlei slag, Allerlei
slag van .. .; De tou^e — , De toutes les
espèces, 4llerlei. * —, ahs : Use — de
valet de chambre, Een stuk vaan een' kamerdienaar. * —, bij kruidmeng., Pl .
Espèces, Ondereen gemengde kruiden,
o.. meerv. ; ook voor verscheidene .poedere, als: Espèces diarrhodon, in plaats
rase : Poudre diar.rhodou ;, zoo zegt men
ook: Espèces pectorales,, in plaats yan :
Thé pectoral. * — , bij regtsgel. , Geval,
o. , Omstandigheid, vr., Punt, Onderhavige geval , o. * -- , a,t : pl. ;rspèces , Es.pèces sonnantes, Specie , Klinkende munt, vr. * — in den handel,
pl. Esp&ces , Ikluntsoorten , Muntspeci.•
in. * —, pl. Espèces, (bij R. K.), Vorm ,
Beeldtenis , Gedaante . vr.
Espeletie , f. geslacht van planten.
Espens, m. pi. lfaa,7z dor tien stukken,
waaruit een Sardinal bestaat.
Espérable , adj. veroud., Te hopen.
Espérance , f. Hoop , vr. * _ , yv rwach •
ting, vr., Uitzigt, o.
Espère , f. , als : Tendre à I'=- , Netten
uitzetten , op hoop, dat men iets van
Aller al'—, 4p de jagt gaan,-genzal;
in de hoop , dat men iets Zal schieten..
* --, zeker boompje -.
tinpen. -- , P'rWachten..
a.
Esphlase, f. Breuk der hersenpan.., waar..
bij liet been ingedrukt en op verschil.
Jende plaatsen gebroken is , vr.
Espiègle , aelj. fain- Guitachtig , Slim,
Loos, lchelm;cb, Ondeuggud,. Schalksch^w
.

-
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--, m. et f. Gult , Schalk , .óchelm ,
Derugniet,m.,Heks,Ondeugende meid,vr.
Espièglerie, f. fam. Guiterij, vr.
iapingoir, m. Straatmakershamer, m.
Espingard , zi c Épingard.
Espingole, f. Donderbus, vr.
Espion, m. Spie , IZerspieder, Spion, m.
* — , zekere vvgel.
Espionnage, m_. T7erspieding, Bespieding.
M

Espionner, v. a. Bespieden, IZerspieden.
*—, V. no

Spieden, Spionneren.

Esplanade, f. Vlakte , Esplanade , vr. * —,
bij valk., Streekvlugt, vr.
Esplandian, m. eene schelp.
Espoir, M. Hoop , vr. * --, scheepsw. ,
,

klein stuk geschut.
Espoleur, m. Spoeler, m.
Espolin, zie Espoulin.

Esponton , m. Halve piek , Sponton , vr.
Espoulette, f. Blikken pijp , om het ge
af te steken, vr.

-schut

Espoulin, m. zekere spoel voor gouddraad
• en zijde.

Espringale , f. weleer, Slinger , m.
Esprit , m. Geest , m. ; Rendre 1' —, Den
geest geven; van hier: Le Saint-Esprit,
.De Heilige Geest, m. *—, Geest, m.
Geestverschijning , vr.• *—, Geest, m.,
Verstand, o. ; L'— est prompt, la chair
est faible , De geest is gewillig , het
, Onbeligchaamd
vleesch is zwak.
wezen, Geest, m.; van hier: — follet,
Nachtgeest, Kwelgeest, m.; — familier,
Geleigeest, m. *—, Verstandelijk vermo•
gen, Verstand , Gemoed, o. ; S'emparer
de l'— de, q. q., Iemand voor zich innemen ; Etre bien dans 1'— de q. q., Bij
iemand in een goed blaadje staan. *—,
Geest , on. , Verstand , o. , Zielsvermo.
Bens , o. meerv. , Schranderheid, vr. ,van hier : Homme d'—, Man van ver -

*-_.

stand , m.. Bel — , Fraai vernuft , o. ;

Faux bel —, Ifalsch vernuft, o.; — cultivé, Geoefend verstand, o. *—, Geest,
m., Geestige gedachte , vr. , Vernsift,
o.; fig. Magtige drijfveer, vr., Geest,
a.; -- de parti , Partijgeest, m.; —
national , Volksgeest, m. ; — public , Pu.
blieke opinie, vr.; — du temps, Geest
des tijds, Tijdgeest, m. * —, enkel
pl. Esprits, Gemoederen, o. mry.; Con.

ci{ier tous les esprits , 41 de gemoederen

vereenigen. *--, vlugste deel der stof,
Geest , m.; Esprirs animaua, Dierlijke
geesten, m. meerv.; Esprits vitaux, Le.
vensgeesten , m. meere. ; Reprendre sea
esprits, Weder tot zich zelven komen.
* — , ware zin of beteekenis, Geest , m.
* , in de Griek. spraakk. , Spiritus , m.,

al: : — dour et — rude s Spiritus leiiia et

Spiritus asper. * —, in de schuilt. , Geest,
m. ; — de citron , Citroengeest , m.; — de
vin , Wijngeest , m.
Esprot , m. zekere viscis , Sprot , vr.
Esquain,m.scheepsw., Vertuiningplank,vr.
Esquicher (:') , v. pr. , on : * — , v. n. in
zekere kaartspelen, Eenen slag ontwijken , door eene lagere kaart bij te wer.
pen; fig. fam. Vermijden , om zijn ge.
voelen te uiten.
Esquif, m. Sloep , Boot , vr.
Esquille, t. Splinter (van een gebroken
been), m.
Esquiman,m. Schieman, Bootsmansmaat, m.
Esquinancie, f. Zeere keel, Keelziekte, vr.
Esquine, f. Ruggegraat (vaneen paard),
vr. , Kruis , o. ; van hier: Un cheval
faible d'—, Een paard zwak van kruis,
o. *—, zekere plant, zie Squine.
Esquipot, m. Spaarpot der barbiers, m.
Esquisse , f. Schets , vr,
Esquisser, v. a. Schetsen.
Esgnive, f. 4arde of Klei ter dekking
der suikerbrooden, vr.
Esquiver , V. a. Ontwijken , Ontduiken
Ontsnappen, Vermijden. *.-- (s'), v.
pr. fam. Wegsluipen.
Essai , m. Pr oef, vr. ; Faire 1'— de , Be.
proeven , Proberen , De proef nemen.
* — , in den nand. , Proefje , o. * --, in
de letterk. , Proeve , Proef, yr. • -- ,
in de scheik. , Proef, Proeve, vr. ; van
hier: Coup d'—, Proef, tuk , o.
Essaie, f. zekere wortel ter verwing van
scharlaken.
Essaim, m. Zwerm (bijen), m.; fig. Zwerm,
Drom, m.
Essaimer, V. n. Zwermers.
Essaler, v. a. (De pan) met kleverig zoutwater bestrijken.
Essanger , V. a. ( Linnen) in de 'week zetten.
Essartage, m. Zuiveren van hout, strui.
ken , enz. , o.
Essarter, V. a. Pan hout, enz. zuiveren,
om bouwbaar te maken.
Essaugue, f. Zegen , vr.
Essayer, V. a. Beproeven, De proef nemen
van of met, Proberen*, (van een kleed,)
ilanpassen. * —, Proeven. * --, Beproeven , Trachten , Pogen. * -- (s') ,
V. pr. Eene proef nemen, Zijne krach ten beproeven.
Essayerie , f. in de munt , Proefplaats , vr.
Essayeur, in. Essayeur, Goudproever, m.
Esse , f. Luns (aan een rad) , vr. * — ,
verscheidene duogen in de gedaante eener S, flank,'»,, Haakje , o., Esse, vr.
Esseau. m. Kleine kromme bijl, vr. *..,
Dakbordje, o.
Esselier , m. Schuine balkstut , us,
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Essence, f. Wezen, Wezenlijke, o., Wezenlijkheid , vr. * --, in de scheik.,
Welriekende geest (uit planten, enz.),m.
Esséniens , tn. pl. zekere sekte onder de

ren. * -- (s') , V. pr. , als : S'- les
mains , etc. , Zijne handen , enz. afvegen , afdroogen.
Est, m. Oost , Oosten, o ; Vent d'-, Oostewind , m.
Estacade, f. Paalwerk tot sluiting eener
haven , o. , Dukdalf, m.
Estadon, zie J adou.
Estafette, f. Bijzondere courier, Estafette , m.
Estafier, m. in Italië , Lakei , m. * -, met
veracht. , Lakei , m. * - bij riddersp. ,
Stafier , m.
Estafilade , f. fam. , Snede , vr.
Estafilader, v. a. fam. Snijden, Eene snede
geven in.
Estaina, m. Gekaarde wol, vr.; van hier:
Fil d'-, Saaijet, a,; ook : Getwijnde
wol , vr.
Esta ms , in. pl. scheepsw. , Rantsoenhou-

joden , Esseërs , m. meere.

Essentiet, lie , adj, Wezenlijk, Het wezen
van iets uitrakende, Tot het wezen
1'an iets behoorende. *-, Wezenlijk,
Volstrekt noodig. *-, Van belang,
Gewigtig, liman gewigt; van hier: Un
bomme - , Een man , op Wien men zich
verlaten kan. * -, in de scheik. , Door
distillatie verkregen. *-, m. Wezenlijke , Eigenlijke , o.
Essentiellement, adv. Uit kracht van zijn
wezen, van zijne natuur. * - , We.
zeelijk, In der daad.
Esser, v. a. bij speldenm., De dikte van

het draad beoordeelen.
Essera , Essère, m. Vurigheid , vr.
Esseret, m. zekere wagenmakers boor.
Essette, f. Kleine handbijl , vr,
Essieu, m. ,1s, vr. *-, Tweede wer-

velbeen van den hals, o.
Essimer, V. a. (Eenen valk) laten verma.

ge ren.
£^ssor, m. Opvliegen , o., Vliegt, vr.
Frendre 1'-, Opvliegen; fig. Prendre son
-, Zijne krachten beproeven, Zich
van allen dwang ontslaan, Zijne vrije
vlagt nemen.
Essorer (s') , V. pr. van valken , Te snel
opvliegen. * - , V. a. Te drongen han
zetten, leggen. *-, V. n. In de-gen,
lucht drongen.
Essoriller, v. a. De ooren afsnijden ; fig.
fain. liet haar kort afsnijden.
Essorilles , m. pl. familie van zoogdieren.
Essoucher, V. a. Pan boomwortels zuiver en.
Essouliiemeut , m. 1I1oe:jelijke ademha.
ling, vr.
Essoufer, V. a. Buiten adem brengen. 0_
( s'), v. pr. Buiten adem komen; van

hier: Essouffé, ée, adj. 4demloos, Bui
adem.
-ten
Essourisser, v. a. , als : -- on cheval, Een
paard van Benen polyp genezen, welke
Sonds heet.
Essucquer , v. a. in sommige streken, (Den
most) uit de wijnkuip doen.
Esst^i, m. Droogplaats, Droogschuur,

Hangschuur, vr.
Essuie-main , m. Handdoek , m.
Essuie-Pierre , m. Doekje ,2 on; den vuur.
steen af te vegen , o.

Essuyer, V. a. 49fveen, dfdroogen; fig.
-- ses lames , Zijne tranen afdroogen.
* -, Drongen , Droog doen worden,
Doen opdroogen. * -, Uitstaan, Door. staan, Lijden, Ondervinden, Verdu.
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ten, o. meerv.

Estame , f. Gekaarde wol , vr. , Saaijet
o.; Bas d'--, Wollen kousen, vr. mrv.;
Gaits d'-, Wollen handschoenen, m. mrv.
Estamet , m. zekere geringe wollen stof.
Estairinet, m. Gezelschap van drinkers en

renkers, Gelag, o. * --, Bierhuis,
0. , Bierkroeg , waar men rookt, Estaminet , vr.
Estamoi, Estanainoi, m. zekere plank der
glazenmakers , met eene ijzeren plaat,
om er lood op te smelten.
Estampe , f. Prent , Plaat, vr. * -, bij
hoefsmed., werktuig, waarmede de ga.
ten in een hoefijzer worden gemaakt.
* -, ijzeren werktuig, tot het maken
van gaten. * - , Hand vol suiker, die
op den bodem dersuikervormen gestrooid
wordt, vr. *-. , Stempel, m. *-, ree.

kere tulp.
Estamper , V. a. Plaatdrukken , .elfdruk ..
ken , ,aftrekken. * -, Stempelen. *.-,
Gaten in ... maken. * -, Eene hand
vol suiker op den bodem der vormen werpen. *-, bij hoedenm., Glad strijken.
Estampeur, m. zeker werktuig der suikerra• fliinadeurs.
Estampille, f. Stempel, m.
Estampiller, V. a. Stempelen.
Estampt>ir, m. Werktuig der orgelmakers
om het koper te buigen.
Estampure,t. Gaten ineen hoefijzer, o. mrv.
Estan , in. Staand hout , o. ; Arbre en-,
Staande boom, Boom op stam, m.
Estate , adj. m. , als : Navire o, Dig;
schip , Gaaf schip , o.
Estance, f. scheepsvv., Dekschoor, m.
Estangues , zie Étangues.
Estase, f. Dwarsbout aan den voet van
een weefgetouw, o.
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Esrateur, m. verond., Dle zijne goedere»
aan de schuldeischers overlaat.
Estavillon , m. Stuk leer gesneden tot een'
handschoen, o.

Estelaire , adj. m., enkel in: Cerf —, Tam
hert , o.
Esteménaire , f. scheepsw., Klamp tegen
eene balkplank , m.
Ester , v. n. bij regtsgel. , als : — en juge.
anent, In persoon voor het regt ver.
schijnen ; — à droit, Voor de regtbank

verschijnen.
Estère, f. Biezen mat , yr.
Esterlet, m. een vogel.
Esterlin , m. zeker gewigt , Engels , o.
Estérote , zie Estoir.
Esterre, f. scheepsw. , in Amerika, Kleine
haven, vr.
JEsthétique, f. Esthetica, vr. *— .j adj.

Esthetisch.
Esthiomène, adj. van zweren, Het vleesch

verterend.
Estier , ui. Waterloop tusschen een meer
en de zee , enz. _ ni.
Estimable, adj.4ehtentwaardig. *—, Prijs'

',vaardig.
Estimateur, m. Schatter, m.
Estimatif, adj. m. Schattend, Waarderend.
Estimation, f. Schatting, Waardering, vr.
Estime , f. lichting, vr. * —, scheepsw.,
enz., Gissing, Berekening (van Benen

afstand), vr.
Estimer , V. a. Schatten , Waarderen. *—,
. richten , Hoogachten. * --, Achten
4anrmerken , Houden voor , Het er
voor houden, fileenen, Gelooven, Oor
-deln.
Estiomëne, zie Esthiomène.
Estire, f. bij looij. , werktuig om liet leér
te reinigen.

Estissenses , f. pl. in de zijdefabrijk. , ze

ringen.

-ker

Estival, le, adj. Sn den zomer groeijend;
Fleur estivale , Zomerbloem, vr.
Es-tivation , f. Staat van de bleemkroon
(corolla) voor hare ontwikkeling , m.
Estive, f. scheepsw. , Ballast, m.; Mestre
... en —, ... ballasten.
Estiver, V. a. De stuwaadje vast ineen
pakken.

Estoc , m. veroud., nog over in : Frapper
d'— et de taille , (Met een' degen) steken en houwen. * —, Boomstam , m. ,
als : Couper un arbre à blanc.estoc, Ee.
nen boom bij den grond afhouwen ;

zie ook Brin.
Estocade , F. in het scherm. , Steek , Stoot
met de punt , m. ; fig. fan. Lastig aan zoek om geld te leenen , o.

Estocader , V. n. in het scherm. , Met Benen

stootdegen vechten; fig. fam. Elkander
in het vaarwater zitten.
Estocige , m. veroud. , Belasting , welke
wegens den verkoop van onroerende goederen aan den grondheer moest betaald
worden , yr.
Estoir, m. zeker vischnet op de Gironde.
Estomac, m. Maag , vr.
Estomagster (s') , v. pr fain. , als : S'— de
q. ch. , Boos over iets worden , Zich over
iets ergeren.
Estompe , f. bij schild. , Doezelaar, m.
Estomper , V. a. Doezelen.
Estonière , f. zie Estoir.
Estoquiau , zie Etoquiau.
Estou , m. bij slag. , ?ralietafel , -vr.
Estoupin , m. voor geschut , Prop , vr.
Estrac, adj. veroud., als : Cheval — , waarvoor men thans zegt: Cheval étroit.

Estrade , f. (van de oorsprook. beteek.,
Openbare weg, m. is t nt'eend :) Battre
1' —, Ruiters uitzenden, om den vijand
te verkennen ; en : B:itteur d'—, Rui •
ter, die ter verkenning van den vijand
wordt uitgezonden, m. * _, P'erhevene
plaats in eene kamer , Estrade , yr.
Estragale, f. zeker werktuig derdraaijers.
Estragon, on. zeker kruid, Dragon , vr.
Escramacon , m. veroud., Degen , m.; van

hier nog thans: Un coup d'—, Houw
(met eenen degen , enz

) , m.

Escrangel , m. Oorspronkelijke Syrische
letters, vr. meerv.
Estrapade, f. zekere krijgsstraf, weleer
in geler., LJ/ippen, o. *—, scheepsw.,
Kielhalen, o., zie Cale.
Estrapader, v. a. verwsd., Wippen. * —,
Kielhalen.
Estrapasser ,. V. a. (Een paard) afmatten.
Estraper, v. a. , als : — Ie chaume, De stoppels dig: aan den grond afsnijden.
Estrapoire , f. Stoppelzeis , yr. , Stoppel•
mes , o.

Escrapontin, zie Strapontin.
Estraquelle, f. in glasba., Ovenschop , vr.
E,strasse , zie Cardasse.
Estrigue , f. Oven ter opsmelting van bet

glas, m.
Estri.que, f. Werktuig om de knobbels uit
glazen pijpen te doen , o.
Estriquer, V. a. De scheuren in (de suikervormen) toestrijken.
Estriqueur, m. Strijkhout, om de sclheuren in de suikervormen digs te maken, o.
Estriciueux, m. Werktuig, om de one ffenheden van de aarden pijpen weg te
nemen, o.
Estrivières, f. pl. zekere kaarden in weverijen.
Estrrope s ftaan een net,Touw door een' stee»•

ESTR
Estropier,

V.

a. (Eenig l(gchaamslid) on.

bruikbaar maken, Verminken, %eerlam.
men. * —, in de schilderk. , enz., Ver.
minken.
Esturgeon . in soort van visscher, Steur, in
Ésula, Esule, f. oude naam van vertichei dene eupho ► bia's, Duivelsmelk, vr.
Et , cor)j. En ; — caecera , (bij verkort.
etc.), En zoo voort , enz.
Etablage , m. Sta/geld, o , Stalling, vr.
* — , bij artill., Ruimte tusschen de la.
moenarmen , vr.
Étahle,, f. Stal , m. ; spr. w. Fermer l'quand les boeufs n'y sont plus, Den put
dempen , als liet kalf verdronken is.
. —, scheepsw. , Kielbalk , m. * — , zie
Etape in de laatste beteek.
ÉtahIi, m. Werktafel, vr.; -- de tailleur,
Snijderstafel , vr.
Établir, v. a. Stellen, Zetten , Plaatsen,
Vestigen. * --, Vestigen, Daarstel.
een, Oprigten, Aanleggen, Stichten ;
— sa demeure , Zich met der woon neér.
zetten , Zijne wonin g; opslaa.a. * —,
Instellen , Ine'oeren , In zwang brengen. °— , Oprigten , Tot stand breng
gen, Stichten. *--, Vestigen, Tamerzorgen , Plaatsen; van hier: — une fit.
le, Eene dochter uithuwen. *—, .Be.
wijzen, Betogen. *.—, in de houw'k.,
Merken. *_ (s'), v. pr. Zich (reet der
woon) neerzetten, Zich vestigen. *—,
Op komen , In zwang komen , Ontstaan,

Gevestigd worden.
itablissement, m. Vestiging , Oprigting
Stichting, Inrigting, maanstelling, Tamer.

zorging, vr. *--, Inrigting, vr., E.
tablissement, o. * —, Bestaan , o., Post,
m. ; van hier: Faire ure bon -- , Een
voordeelig huwelijk of Een goed pertune doen. * —, Ontwikkeling, Voor
herklaring, vr.
-steling,
Ëtablure, f zie Étahle in de laatste beteek.
Werktuig,
waarmede
m.
men de
Etadou,
tanden der kammen maakt, o.
Etage, m. Verdieping , vr., zie Verdieping in het andere deel ; fig. Trap (van
verheffing), Stand, m.
Étager, V. a., als : -- les clievetux, Het

haar niet trappen snijden.
Étagères , f. pl. Plaatsen niet trapswvijze
vernongingen , om er de gebakken stee non op te leggen , vr. mrv. * — , Met
trappen gelegde planken , zoo als b.v.
een zongenoemde lessenaar in Bene oranjerij , vr. »seerv.
Etagne , F. Wijfje van esnen bok (bouquetin) , o.
Étague, f. scheepsw.,

o,

Resp , m.

Ophijschen der ra,
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gtai, m. scheepsw. , Stag , na,
Etaie , f. Stut , Schoor , an.
Étaiement, m. Stutten , Onderschragen,
o. *—, Stutting , vr.
Éraim , zie Estaim.
Stain, rr. Tin, o.
Écain-de-glace , zie Bismuth.
Wcairíon, m. zekere vrucht.
Etairionnaires , m. pl. zekere -vruchten.

Écal, ma. Vleeschbank, vr. *—, fleesch.
winkel, m.
Étalage , m. Uitgestalde waren, vr . mrv. ,
Uitstallen, o. * -- , Stageld , o. , dat
iemand voor de plaats op eene markt
betalen moet, o. * —, Neerslaande bank
of tafel voor eenen winkel, waarop men
de waren uitstalt , vr.; fig. Ve.rtao.
hing, vr., Uitstallen, Uitkramen, Ver toonen , o.
Eaalagiste, m, Koopman, die zijne waren
uitvent, m.
Ë ale , adj. , f. als : La nier est —, De zee

rijst noch daalt.
praler , v. a. Uitstallen , Uitkramen ; fig.
Uitkramen, I/ertoonen, Ten toon sprei.
den. * -- , scheepsw., als: — la marée,
Tij stoppen ., ( eertijen.
Étalier , m, Bankslager , Vleeschhouwer,,
die op de markt staat, m. * —., p1.
Etaliers, Takkebossen aan het eimie van
eersen akker , om het ingaan te belet.
ten , m. meere.
Etalières , f. pl. zekere ronde vischnet.
ten.
Étalinguer, zie Talinguer.
Ecalon , m. Hengst , Springhengst, m. ' —,
I.Ik maat , vr, , Standaard , m,
jonge boom , dien men bij het hakken
laat staan , m.
Écalonnage , Étalonnement, m. Ijken, o.
*—, 1/kloon, o.
Éralonner , v, a. I jken.
Etalonneur, m. Ijker, m.
Éramage, m. f"ertinning , 'vr.
Érarnbord, Étambot, m. dchtersteven, m.
Étambraies , f. pl. scheepsw. , Spoorgaten,
o. meere. *—, klisschi ngen , vr. mrv.
Et
amer, v. a. Vertinnen. *—, 1/erfoeliën.
Étameur, m. Vertinner , m.

Éíamine, f. Stamijn , o. *—, Zeefdoek,
o. ; van hier : Zeef, vr. ; Passer par l'—,
Doorzijgen ; fig. Naauwkeurig. onder.
zoeken , Uitpluizen. * — , bij confit. ,
soort van doorslag. * -- , Pl. Étamines,
aan bloemen, Stampertjes, o. mee :v.
Etaminier, m. Stand jnwever , m,
Lamoir, m. Loodgieterstafel, vr.
Etampe , f. Werktuig om de koppen aa*

spelden , spijkers , enz. te maken. *_,
Stamper der pijpenbakkers, we
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Iltamper, V. a. s al:: - un fr (de cheval) ,
zie Estamper.
tcampeux, m. bij pijpenbakk., Priem, waar.
mede men den kop maakt , m.
Etampoir, zie Estampoir.
Stamure, f. Vertinsel, o.
Étanchement, m. Stelping, Stilling, Lessching , vr., zie Étancher.
Étancher, V. a. De vloeijing doen ophouden , als: - le sang , Het bloeden stil.
len of stelpen; - un courant d'eau, Eene
ader stoppen ; fig. - ses larmes, Zijne
tranen droogets ; - les ]armes de q. q.
Iemands tranen drongen. *- y als : la soit, Den dorst lesschen.
Ïstanchoir , m. Breeuwmes , Stopmes , o.
E`cangon , m. Stut , m.
11tangonner, v. a. Stutten , Ondervangen.
Etanfiche, f. Hoogte der lagen in Bene

Benen deftigen voet leven. *--, Bargerstaat, Staat, no.; van hier: pl.
États , Staten , m. meerv. , Landen , o.
meerv. (aan een zelfde opperhoofd onderworpen). °—, Staat, as., Regering , vr. ; Conseil d'— , Staatsraad,
m.; Affaires d'-, Staatszaken, vr. mrv.;
van hier : Coup d'--, Gewaagde ander neming, vr.; ook: Gewigtige daad, vr.
* -, Staat, m., Opgave, Lijst, vr.;
-des pensions, Pensioenslijst, vr., zie
ook État-major.
Êtater, v. a. veroud., Rekening van gelden houden.
Êtat-major , m. in het krijgsw. , Staf, m.
* -- , Generale staf, m.
Etau , m. Schroef (aan de werkbank van
Benen smid , enz.) , vr,
tayer , V. a. Stutten, Onderstutten , On,, derschragen; fig. Ondersteunen, On-•
derschragen. * - (s'), V. pr. fig. Zich
ondersteunen , Zich schragen.
Eté, m. Zomer, in.
Eteignarie , f. in de zoutkeet. , Vrouw, die
de kolen uitdooft , vr.
Éteignoir, m. Dompertje, o. ; fig. La crainte
de déplaire est 1'- cte ]'imagination , De°
vrees om te mishagen dooft de verbeelding uit. *--, in de plantk. , naam van
verscheidene Agarics.
É eindre , V. a. irr. Ui tblusechen , - Ui tdoo-ven, Uitdoen, Uitmaken, Blusscken.
*--, Dempen, De hitte verminderen
of doen ophouden , Lesschen , Lenigen ;
- de la chaux , Kalk blusschen ; — la
soif, Den dorst lesschen ; fig. Uitdoovei. , Uitblusschen, Vernietigen, Doen
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steengroeve, vr.
:tang, in. krischplaats, vr. * --, Pij ver , m. * -, Gat met water gevuld,
waarin aanbeelden worden gehard, o.
Êtangues , f. pl. on : Ltangue , f. Groote
munterstang , vr.
Etant, m., als t Arbres en -, Ongehakte
boomen, Booroen op stam, m. meerv.
:cape , f Proviand voor doortrekkende
krijzslieden, o. *--, Plaats , waar
doortrekkende krijgslieden gevoed worden , Etape, vr.; van hier: $riller -,
Eene etape voorbij trekken. * -, Sta.
pelplaats , vr. * -, zeker aanbeeld der

spijkersmeden.
J tapier, m. Plannemer der vieres, Proviandmeester , in.
Êtapliau , m. in leigroen. , Bok , waarop
de werkman zit, m.
htarque , adj. , Etarqué , de , adj. van een
r zeil, In top geheschen.
Etarquure, f. Diepte van een zeil, vr.
stat, in. Staat, Toestand, m.; van hier:
Nettre les choses en - , De zaken in
den vereischten staat brengen ; Tenir
ene chose en -, Past houden , Maken,
dat iets niet waggelt ; ook: Iets gereed
houden; ook: De zaak laten zoo als zij
is; Le procés est en -, Het proces is
afgehandeld en wacht nog slechts op de
uitspraak des regters. * _ , Beroep
Bedrijf, o., Stand, Staat, m.; van
hier : Officier de 1'-- civil, Ambtenaar
van den burgerlijken stand, m. *-,
Stand , Ra ïg , in. * - , p1. £tats , Sta..
ten • m. meert'. ; États généraux , Staten
generaal , m. sneerv. * -- , Staat, m.
Staatsie , vr. ; Porter un grand -, Eenen groeten staat voeren , (d. i. zich
prachtig kleeden); Tenir un (grand)-,

Eenera (grootex.) staat voeren , (d, I. op

ophouden, Dempen. *—, in cie schilclerk. , Verzachten. *-, als : - u.ne rente, Eene rente afknopen. *- (s'), v.
pr. Uitgaan; fig. TZerdooven, 4erdivijren, Ophouders; ook : Uitsterven.
Ételon,

M.

Plank, waarop men een ge

vr.
-bouw,enz.afrkt
£temper, V. a. bij horlogiem. , De gedaante van iets anders aan iets geven.
Étendage, m, Lijnen, waarop de gedrukte
bladen worden gehangen, vr. mrv, *-,
Droogzolder „voor wol , m.
Étendard, m. bij Tuit. , Standaard , na.
*_, op galeijen, Plag, vr. *--, in het
algern., Vlag , vr. , Vaandel, o. , Daan,
vr. ; fig. Standaard , m. , Vaan , vr.
* -, in de plantk. , zit Pavilion.

Etendelle, f. Scheiding van een leiblok, vr.
Étendeur, in.. in de glasblac., Ui tstrekker, m.
*---, in de geneesk.,Uitstrekkende spier,vr.
Étendoir, m. Droogplaats, vr. *- ,Kruis,
waarmede papier, onze wordt opgehangen , o.
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Etendre, v. a. Uitbreiden , Uitrekken,

Eteule, f. Steng eener plant tus:chen twee

Uittrekken, Uitslaan; - de 1'or, Goud
uitslaan. *-, Smeren, Strijken, Uit

knoopen, vr.
Éíher, m. Hemellucht, vr. *-, bij scheik.,
Ether, m. ; van hier : - minéral fossile,
zie Bitume liquide jaunatre.
E:héré, ée, adj. Etherisch , Fijn.
Éthérie , f. geslacht van schelpen.
Ethiopienne , f. eens schelp.
Ethiopique, adj. als : Anne -, Zonnejaar, o.
Ethiops , m. ou : - mineral , weleer, zekere
metaal kalk ; van hier: - martial natif,
zie Fer oxydulé.
Ethique , f. Zedeleer , vr. *- , als : Leg
éthiques d'Aristote, De boeken van Aris.

beurre sur Ie pain, Bo--strijken;du
ter op het brood smeren. *-, Uitrekken , Rekken , Uitstrekken , Uitspreiden , Spreiden ; fig. Uitbreiden, Uit.
strekken. *-, Uitstrekken, Nederwerpen. *--, Uitbreiden, T'ergrooten.
*--, in de schilderti., Groeperen. * —
(s'), v. pr. Zich uitstrekken, Zich ne.
derleg,gen, Zich neêrvlijen. *--, Zich
rekken , Zich uitrekken. *—, Zich
uitstrekken, Eene zekere ruiirte be.
slaan; fig. Zich uitstrekken, Reiken,
Gaan. * --, Zich uitbreiden, Zich ont'wikkelen; fig. S'-- sur, Wijdloopig over
... handelen, Over.. . uitweiden. * -,
Reiken , Duren.
Écendu, ne, adj. Uitgestrekt, Uitgebreid,
Wijdloopig , Groot , Ruim.
Etendue, F. Uitgebreidheid , Uitgestrekt
Ruimte , vr. * —, Uitgest*ekt--heid,
heid, Uitgebreidheid, Grootte, Lengte , vr. *-, UitEebreidheid,vr., Omvang, m.; fig. Uitgebreidheid, Uitgestrektheid , vr., Omvang, m.
Étente , f. zeker net , waarvan men zich
bij laag hater bedient. * -, als: -a
la petite cablière, Visschen niet steenera
aan de netten, o.
k:ternel, lie, adj. Eeuwig , zie Eeuwig in
het andere deel. * --, Vervelend, in:
Un causeur-, etc., Een vervelende babbelaar, enz. *--, m., als: L'--, De

Eeuwige

,

M.

Ecernelle, f bi; bloemist., Papierbloem, vr.
1ternellement, adv. Eeuwig, Eeuwiglijk,

Van alle eeuwigheid. * - , Eeuwig
4/tijd, Zonder ophouden, In alle eeu-

wigheid.
V. a. Vereeuwigen. •*—, Tot
in het oneindige doen voortduren , Rek
Zich vereeuwigen,-ken.*(s'),vpr
Blijven, Voortduren.
Éternité , f. Eeuwigheid, vr.; De toute -,
Van alle eeuwigheid.
Eternue, f. naam van eenige Agrostides,

itterniser,

welke doen niezen.
Eternuer, V. n. Niezen, Fniezen.
Eternueur, m. 1Viezer , in.
ternument, m. Niezen, o., Niezing, vr.
Etersillon, m. in de mijnen, Stut, Schoor, m.
Ëtésien , adj. m. bij de ouden , als : Vent

~, Geregelde wind van den zomerzon
aan de hondsdagen, ot. -nestado
:Eihtement , m. Toppen , o.
j. cécer, v. a.(Eenen boom) toppen. *-, Den

kop van (eersen spijker, enz.) afslaan.
Jtteuf,, to. Kleine kaatsbal, m.

toteles over de zedeleer, o. meerv.

E thmoï dal , le , adj. Tot het zeefbeen beh oo.
rende.
Ethmoïde, adj. als : Os - , ou : -, m. Zeef•
been, o.
Ethnarchie,f. voorheen, Ethnarchschap, o.
Ethnarque , m. Ethnarch , Stadhouder , m.
Ethnique, adj. Heidensch. *-, m. Heiden,m.
Ethnographie,f. Beschrijving der zedenvr.
Echnophrones , in. pl. zekere ketters.
Ethocratie, f. Regering op de zeden gegrond, vr.
Ethologie,f.Verhandeling overdo zeden,vr.
Ethopée, f. Beschrijving der zeden , harts.
togten , enz. van iemand , vr.
Ethulie , f. geslacht van planten.
Étiage , m. Laagste stand van het water
eener rivier, in.
Ëtibeau , Ecibois , m. Hout, waarop men
het draad tot de vereischtedunte vijle,o.
Étier, m. Gracht , die in de zee uitloopt,
yr. * -, Kanaal, waardoor het water
naar de zoutwerken geleid wordt, o.
Etincelant, te , adj. Blinkend , Schitterend,
T7onkelend; fig. Schitterend.
Étinceler , V. n. Schitteren, Fonkelen ,
Fonkelen ; fig. Schitteren.
Etincelle , f. ronk, Sprank, vr. ; fig. Vonkje,
Sprankje , o.
gcincellewent, m. T'enkeling, vr.
Etiolement, m. Bleekivording van gewassen , vr.
Étioler (s') , v. pr. van planten, Bleek
worden.
Étiologie, zie Aetiologie.
Etique , adj. Teringachtig , Uitgeteerd,
Mager; Fièvre -, Teringkoorts, vr.
gciqueter, V. a. Een merk of opschrift op
iets zetten.
Etiquette, f. Plerk, Briefje of Opschrift
op iets , o. ; hg. Sur I'- (du aac), Zon
behoorlijk onderzoek. * -, Pleg.-der
tigheden, vr. meerv. , Etiquette, yr.
-, pl. Etiquettes, zeker mes.
ttiro , f. bij looij. , Schaafmes , 0.
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giver, v. a. Rekken, Uitrekken. * —,
Ui ;sneden.
ttisie, f. T7erklvijning , Tering , Uitdroo.

Etoqueresses , f. p1. Touwen van negende-
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ging des ligchaams , vr.
Arendsteen, m.
Einet, m. zekere tang.

gtite, f.
Ecoc,

m. Doodt boomstomp, m.

Étoffe , f. Stof, vr. ; fl„ . fam. } II y a de
1' -- dans ce jeune homme , liszt jonge-

ling heeft eenen goeden aanleg Des
gens de mécne —, Lieden van den zelf-

den stempel.

han het noedige voorzien,
liet nood/ge tot iets gebruiken, St^feren, K eedera, iVieubeleren. * —, als:
— la crème, Den room kloppen.
Etoile , f. Ster , Star, vr. ; -- polaire ,
Poolster , vr, ; — tombante, Verschietende ster , vr. ; — du berger , genus ,
(Morgen- of Avond +ter ), vr.; spr %v.

Ecoffer, V. a.

oft Coucher à la belle —, Onder
den bloaten hemel slapen. * —, Ster ,
vr. , Gesternte , Lot , o. *—, middel
lanen, enz., Ster , vr. * --,-puntva
Sterretje, o. zie Ascérique. * —, bij
paarden, Bles , vr. * — , naam van ver
dingen , welke naar eene ster-scheidn
gelijken. *--, zekere vogel.
Ltoilé, ée, adj. Vol sterren , Met sterren bezaaid. * — , als : Bouteilie étoilée , Flesch met eene breuk in de ge.
daante eenar ster, vr. *--, Stervormig.
t,-toile-à-bouche, f. Stervormige bovist, tra.
Ecoile-blanche, f. een Ornithogale.
Écoiie-du-herger, f. Sterrelisch, vr.
Etoile-grise, f. zek; we Agaric.

Loper

Itoile-jaune , f. zie Ornichogale jaune.
Etoiler (s') , v. pr. Springen , Bersten,

(in de gedaante eener ster). ,.
Étole, f. bij R. K. , Stool , vr.
Étonnamroent, adv. fam. tlerbazend.
,tf,nnant , te, adj. Verbazend , Treffend,

Wonderbaarlijk , Zeldzaam , Buiten.
gewoon , Ongemeen, Ongewoon , Buiten
-gemn.
Eto:nnernent ,m. Verbazing, Verwondering,
TTerbaasdlieid, vr. * —, bij veearts., als:
.— du sabot , Lipte verwringing in den
voet (van een paard) , vr.
Étonner, V. a. Verbazen, Met verbazing
vervullen, herwonderen, Met verlvonslering vervullen , Doen verbaasd staan.
* — , Treffen , ,schokken , Bewegen,
Doen dreunen of daveren, Ontstellen.
*_, als: -- nu diamant, Een' diamant
breken. *— (s'), V. pr. Zich verwon deren, Verbaasd staan. *—, Verschrikken , Schrikken (voor, de).
`toqueraux , m. p1. bij slotenen. , zekere
kleine stijltjes.

halven duim lang , o. meers.
Étoquiau , m. soort van pal aan een rad

in een uurwerk.

Écou , m. Slagttafel voor schapen, vr.
EtoulFade, f. zekere saus of toebereiding,
inzond. van patrijzen ; Perdrix á 1'—,

Gesmoorde patrijs, m.

Étouffas,t , te, adj. Smorend, Stikkend ,
Verstikkend.
Ecouffe nent, m. Stikzinking , Benaauwd.
heid of Bezetting op de borst , vr.
Ecouífer, V. a. Smoren , l'erstikken , Doen

stikken *_, Dooden, Verderven , Doen
omkomen, Uitdaoven, T7erstikken; —
da charhon (lans un étoriffoir), Kolen
(in eenen doofpot) uitdooven ; fig. Smoren , Doen ophouden, Verstikken , Uit
Verdrijven , Per--bluschen,Vitdov
bannen. * —. (s'), v. pr fam. als : S' —
de rire, zie Etuuffer, v. n. in de n. beteek. * — , v. n. Stikken , Smoren. * — ,
als : — de rire , Lagchen , dat men
stikt, Stikken van lagchen.
Étouffuir, tra. Doofpot , m.
Étoupage, in. Overblijfsel der stof, waar.

mede de te dunne plaatsen in het vilt
van eenen hoed gevuld worden, o.
Etonpe , f. geringste soort van vlas , (el.
ders 11eede, spijtgenoemd,) Werk, Werg,
o.; fig. fam. oYiettre Ie feu aux étoupes

Het vuurtje aan den gang maken , De
gemoederen verbitteren.
ELouper, V. a. Met werk, enz. toestoppen .
Toestoppen, Stoppen. * —, bij hoedenm.
De zwakke plaatsen aan eenen hoed
versterken. ° --, als: — one feuille d'or,
Een Goudblad aanvullen, waar eene
opening is.
Etor^perie, f, Werken linnen , o.
Ecoup!ère, f Vrouw , die oude touwen tot
werk uitpluist, vr.
itoupilie, f. soort van snel vuur vattende
lont.
Étoupiller,v, a. (Een vuurwerk) van eens
zekere lont (écoupille) voorzien.
Stoupin, m. Kluiven stootgaren, dat men
op schepen op de lading van een kanon
stampt , o.

Ecourderie, f. Onbezonnenheid , vr.
Ecourdi , ie , adj. Onbezonnen., In.

Onbezonnene, no.

gcourdie, f. Onbezonne vrouw of maagd,
vr. '°—, als: A l'étourdie, adv. Onbe-

zonnen.

Etourdirnoent, adv. Onbezonnen , Zonder

overleg.

Etourdir , v. a. L'erelooven , Bedwelmen ,

Grooten overlast doen, Baloorig of
.Duizelig maken; tien hiel': -- sa dou-
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leur o Zijne droefheid lenigen. *-, De
hersens ontstellen , Bedivelmen. * --,
in de keuken , Half gaar koken. *- (s'),

etre, in. .Ffetgene bestaat , ell wat is
,Ding , Wezen , o. * - , Bestaan , Aan
,aanzijn, o. *-, pl. stres, Trap--wezn,

Zich afleiding verschaffen, Zich

pen , Gangen , Vertrekken, enz. van
een huis , mrv. *-, V. n. isr. Zijn , Bestaan ; Ii est a crolre, Het is te aeloo ven; II est des hoormes, Er zjn menschen ; it en est des peintres comme des
pc>étes , -' "liet is met de schilders , even
als met de dichters. *-, tolgen, Komen, Voortvloeijen, Worden *_,B e ..
tamen; Il est d'un honnête homme de
faire cela , Het betaamt een eerlijk man,
dat te doen; Cela est de justice, Dat is
overeenkomstig de regtvaardigheid. *--,
Behoortn Toebehooren * -, als:
de. .. , Zijn van ... , Behooren tot ...,;
En être pour son argent, Zijn geld zon
hebben *-, als:-dernigutvpl
J'en suis à la moitié, Ik ben op de helft;
Cíi en éíes -vous? floe ver zijt gij (er
mede ,aevorderd?; Vous n'y êtes pas,
Dat hebt gij mis; Vous y êtes , Gij
hebt het geradr n; 11 ne sait o4 it en
est, Hij weet zich niet te redden.
AANM. Dewijl de Fransche taal geen#
eigenlijke woorden heeft, die aan -de
Nederdui tsche staan, zitten en ligyen beantwoorden , wordt hire zeer dikwijls
daarvoor gebruikt, als: Le livre est
sur la table, Het boek ligt op de tafel;
La chaise eet à la fer:être, De stoel staat
aan het venster; II est à taille, (-iii zit
aan tafel. * _, v, aux , i) ter vorming
van de lijdende werkwoorden, Worden;
11 est aimé, Hij wordt bemind; 2) ter
vorming der zamengestelde tijden, a.)
der wederkeerende werkwoorden, Hebben ; Je rue suis blessé , Ik heb mij bezeerd; b.) van eenige onzijdige werk
Zijn , (Hebben); Je suis totn-worden,
bé, Ik ben gevallen.
1Vaau
iv
,
maEng
Écrécir, V. a.
of Smal
ken , Vernaauwen , Inleggen. * -, als:
-- un cheval, Een paard op eene naauwere ruimte brengen * - <S'), V. pr.
Enger of naauwer worden , Krimpen.
*-, als: Le cheval s'écrécit , Het paard
komt op Bene naauwere ruimte.
Ë-récissement, .m. Vernaauwing , yr:
Etrécissure, f. Vernaauwing , yr•
1 treignoir, m. Klemhaak , m•
gtreindre , v. a. irr. Trast toehalen ; spr. w.
Qui trop ernbrasse trial étreint, Ditto
veel onderneemt , voert niets uit , Neem

V. pr.

verstrooijen, om zijne smart of droef
te lenigen; van hier: S' - sur,-heid
Zich iets uit het hoofd zetten.
:Ecourdissant , te, adj. Verdoovend , Bedwel
-mend.
Êtourdissement, ni. Bedwelming , vr.; fig..
Ontroering , Ontsteltenis , vr. *-, in
de geneesk. , Duizeling , Bedwelming ,
vr. *-, bij veearts. , Kolder, m.
Etourneau , m. geslacht van vogelen,
Spreeuw, m. * - , adj. m., als: Cheval
-, ou : *- , Schimmel met grijsachtig
geel haar, m.
EEtouteau, m. Pin aan een horlogierad
ter regelmg van het slagwerk , vr.
Etramées , f. pl. zekere linnens van werk.
Éírange, adi. Vreemd, Wonderlijk , Zon
Zeldzaam, Ongewoon $ Buiten -derling,
-gewon.
:trangement, adv. Trreemd , Zeldzaam,
Bui ren e woon.
&ranger, ère, adj. Vreemd, Uitlandsch,
BuitenlandschjUtheemsch *-, Vreemd,
Niets gemeen hebbend (met , d). *-,
Vreemd,Van buiten komend. *- ,Vreemd,
Niet van de z. , /fle natuur. * -, Vreemd,
Geen deel genomen hebbende (aan, à).
* _, m Vreemdeling in.
Stranger, V. a. veroud. Verdrijven, Ver
-wijdern.

:trant ere, f. Vreemdeling, vr.
Étrangeté , f. veroud. , l7reemdheid , vr.
htrangle-chien, m. naam yan twee planten , eerie Asperule en de Cynanque.
Etranglenient , m. in de geneesk. , Zamen trekking, vr. * -, in de nat. bist. , Het

dunne gedeelte, waarmede de twee deelen van sommige insecten vereenigd
zijn, o.
Étrangler, V. a. Worgen, T7erworgen, Wurgen , Verwurgen. * - , Te naauw maken ; fig. Niet naauwkeurig genoeg onderzoeken ,. ook : Niet genoeg ontwikkelen of uitwerken. * - (s'), v. pr. Zich
verworpen of verwurgen. * - , v. n.
Stikken.
Etranglure, f. Valse/ze plooi in laken, vr.
Ecran>>uillon ; m. bij veearts. , TÍ'urg ,
Worg , in.
l;Jtrap, f. Stoppelzeis, vr.
Étraper, V. a. (De stoppels) afsnijden.
Ëcraque, F. scheepsw. , Breedte der boei -

planken , vr.
Etraquer, V. a. Het spool' van (het wild)
op de sneeuw volgen.
gcravve, f. zij 1 table in de laatste beteek.

veel hooi op uwe vork; fig.
toehalen, [last knoopen.
Étreinte, f. Toehaling, vr.
Étrenne, F. bij kooplied.. Handgeld , EerSte geld , dat een koopman ontvangt. a.
niet

Digs

te
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*—,, Eerste gebruik van iets, o. *—,
pl. Etrennes , Nieuwjaarsgeschenk, o.

Etron , na. bas , Stronthoop , Hoop stront,rn.
Étrongonner, V. a. bij tuint., Den top van
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Êtrenner, V. a. Een nieuwjaarsgeschenk

geven. *--, Het eerste van ... koopen
Handgeld geven. * — , Voor de eerste
maal gebruiken , Inwijden. * —, V. n.
Handgeld ontvangen.
ittrésillon , m. Stut , Schoor , m.
Etrésillonner, v. a. Stutten , Schoren
Schragen.
gtresse, f. Kaartenpapier, Opeengeplakt
papier, o.
Étr.ier, m. Stijgbeu,el , m.; .Etre ferme
sur sea étriers, gast in den zadel zitten; fig. Vast in zijne schoenen staan;
Avoir Ie pied à l' —, Den voet in den
stijgbeugel hebben ; fig. Op weg zijn,
om zijn fortuin te maken ; Faire perdre
les étriers à q. q., Iemand van zijn stuk
brengen; Courir à franc —, Te post rij
Boire Ie vin de l' —, Een glaasje den-den;
valreep (tot afscheid) drinken ; Bas à --,
Kous zonder voet, vr.; Pied del'- , Linleer voet (van een paard), m, * —,bij
wondh., Band bij voetaderlatingen , m,
*_, in de bouwk. , zekere band, Beu.
gel , m. * —, scheepses. , Schakel , Knijper, m.
I trière, f. Stijgbeugelriem, (waarmede
de stijgbeugels opgebonden worden ,) m.
gtrigaé, ée , adj. als : Chien —, Ranke
hond met lange beerven , m.
l^trille , f. Roskam , m: ; fig • fam. Cela ne
vaut pas ut mancbe d' — , Dat is geene
speld waard.
Etrifler, v. a. Roskammen, Rossen; fig.
fam. Rossen, Kloppen.
it riper, V. a. bas, liet ingewand uit...
doen.
Etriqué, ée , adj. Te naauw ; fig. Niet ge
ontwikkeld.
-noeg
tristé , ée , adj. , als: Lévrier —, Vind.
beenen
,
m,
dunne
hond met
Etrivière, f. Stijgbeugelriem, m. ; fig.
Donner des coups d'étrivières, Donner
les étrivières, (Met riemen) slaan; iVje.
racer q. q. des étriviéres , Iemand drei.
gen te slaan; Avoir en les écriviéres,
Slaag gehad hebben.
Etroit , te, adj. Smal , Naauw , Eng ; fig.
Bekrompen , Beperkt. * — , Streng , Ge
Strikt; van hier:-streng,Nauw
Avoir la conscience étroite , Een naauw
geweten hebben. * --, als : A 1' —, adv.
In eene kleine ruimte , Bekrompen,
.Eng; fig. Etre on Vivre à 1' —, Bekrom.
pen leven, Naauwelijks genoeg hebben
om te leven.
:troitement, adv. Bekrompen. *--, Streng,
,.Yaau",vgezet.

Benen boom afhouwen.
Étrope , f. scheepsw. , Stroptouw om een
blok , o.

Etrousse , f. veroud., Toewijzing aan den
meestbiedende

,

vr.

Ecruffé , ée , adj. , als: Chien —, Hond,

die aan de eene zijde lam geworden is,m.
gtruffure , f. Toestand van eenen hond,
welks eene zijde verlamt , m.
Étuai; les, f. p1. Zoutmagazijnen , o. mry.
Etude, f. Studie , Beoefening , vr. ; Faire
son — de, hiettre son — b, Zijne studie
van iets maken. * —, pl. Etudes, Studi ë n , yr. meere, * —, in de schilderk.,
Studie , Beoefening , vr. , Bestuderen ,
o. * — , Oefening (eens schilders) , Studie, vr. * —, Kantoor of Bureau van
eenen praktizi,in , notaris , enz. , o.

Etudiant, m. Student , ns.
E.udié , ée , adj. Gemaakt, Gedwongen,
Gekunsteld, Voorgeivend, Geveinsd. °—,
Met zorg bearbeid.
Etudier, V. n. Studeren. * —, v. a. Studeren in , Bestuderen , Zich toeleggen
op , Zich oefenen in , Beoefenen , Ken•
nis trachten te verkrijgen in ofvan...,
Leeren. ` ---, Bestuderen , Met zorg
waarnemen of beschouwen om te lee.
ren kennen , Naauwkeurig gadeslaan.
*—, Leeren, Pan buiten leeren of liever: Trachten van buiten te leeren,
(Leerera op...,) Memoriseren. *

V. pr. Zich toeleggen, Zich beijveren,
Zijn best doen, Trachten ; S' — à plaice,
Trachten te behagen ; S' — pour réussir,
Zijn best doen , can te slagen ; S' — soiméme, Zich zelven trachten te leerets
kennen •, Naar zelfkennis streven.
Étccciiole , f. ongebr. , Lessenaar op eens
schrijftafel , m.
Etui, m. Koker , m. , Kas, Doos , vr.; — h
aiguilles s Naaldenkoker , on.; -- à cha.
peau, Hoedendoos, vr.; fig. fam. Lig
Omkleedsel (der ziel), o.
-cham,
Etuve, f. Badstoof, Stoof, vr. , Bad,
Zweetbad, o.; L' — humide se noznme
aussi baits de vapeurs , Het vochtige bad
heet ook dampbad. * —, soort van droog.
oven. *—, bij suikerbakk., Droogkas,
vr. * —, bij suikerrair., Stoo f, vr., Kagcel , m.; ook: Droegplaats (voor de
suikerbrooden),vr. '°—, bij hoedenm.,
.Droogplaats, vr, *.-, bij horlogiem. ,
Plaats ter bepaling van den invloed
der warmte op de uurwerken, vr. *—,
als: — naturelle , zekere holte in de lava;
fig. Cecte chambre es t ene —, Deze ka.

mer is sta kond keet , is eene broeika: .

JTU V

EUPTI

Etuvée , F. zekere bereiding van vise/a,

Eulabes, m, pl, geslachtnaam der vege.

tivelke men laat koken in wijn met
uijen, champignons en specerijen.

len Mainates.
Eulimèue , f. geslacht van yisschen. * —,
geslacht van Méduses.
Eulogies, f. pl. zoo noemde Men in de
Grieksche kerk de Overblijfselen van
het gewijde brood bij het H. avond.,
maal , welke men aan afwezende christenen toezond, die niet bij de openbare godsdienst konden verschijnen;
ook : Boeken, die men naar de kerk
brags, om ze te doen wijden; einde.
lijk: Geschenken in spijzen en wijn.
Eulophe , m. geslacht van insecten.
Enmédon, m. soort van zeldzamen vljnderr
Euméne, f. geslacht van insecten.
Euménides, zie Furies.
Euinolpe , on. geslacht van insecten.
Eumolpides,m.pl.zekere priestersvanCeres.
Eumorphe, m. geslacht van insecten.
Eunicée, f. geslacht van Néréides. * -^,
geslacht van Polypiers.
Eunuque,, m. Gesnedene, Eunuuk, m.
Euomphalus, m. geslacht van schelpen.
Euosme , zie Evosme.
Eupare, f. geslacht van planten.
Eupathie , f. ongebr. , Gelatenheid, vr.
Eupatoire, f. geslacht van planten.
Enpatoriées, f. afdeeling in de familie
der Synanthérées.
Eaparorium, m. zekere plant der ouden.
Eupatrides , m. pl. te Corinthe, leden van
zekere oude en magtige fanilie*n.
Eupepsie, f. in de geneesk., Gemakkelijke spijsvertering.
Eupétale , f. bij PLINIUS , zekere steen.
Eupétalon, m. eene plant der ouden.
Euphémie, f. naam der gebeden, welke
de Lacedemoniërs aan de goden deden.
Euphémisme, m. figuur der redek., Ver
vr.
-zachting,
Enphlogie, f. Weldadige ontsteking, vr.
Euphone, f. afdeeling van het geslacht
Tangara.
Euphonic , f. Aangename uitspraak , Wel
vr.
-luidenh,
^uphonique, adj. Ter bevordering der wel
uitspraak dienende.-luidenh
Euphorbe, f. geslacht van planten, Euphorbia , Wolfsmelk, vr.
Euphorbiacées, f. p1. geslachtnaam der
euphorbia's.
Euphorbion , m. plant der ouden , welke een
melkachtig sap bevat, I wolfsmelk, vr.
Euphorie, f. Gemakkelijkheid om eens
ziekte te verdragen, vr. *—,TZerligting
na eeras ontlasting of na eenti crisis, vr.
Euphotide, f. zekere rotssteen.
Euplirade, m. bij de Grieken , zekere goede
geest , welke over de feesten waakte.

Étuvement, m. , Stoving , yr.
Etuver, V. a. in de heek,, Stoven. *—, bij
wasKaarsenm., De nieuw gegotene kaar
-senwarm
houden.
Etuviste , in. zie Baigneur.
&cymologie, f. Woordafleiding, Woord
vr, *—, Oorsprong van een-grondi,
woord, m. *—, Grondwoord, o.
Étymologique , adj. Wat op de woordaf•
leiding of den oorsprong der woorden
betrekking heeft , Etymologisch ; Art—,
Woordafleiding , vr.
Etymologisce , ni. Woordafleider , M.
Eubages, m. pl, zekere sekte van oude

Druïden.
Eucaelion, m. geslacht van Alcyons.
Eucalypte, m. geslacht van planten.
Eucélion, zie Eucaelion.
Eucère , f. geslacht van insecten.
Eucharis, f. geslacht van insecten.
Eucharistie, f. Heilige avondreaal, o.
Eacharistique, adj. Tot het avondmaal behoorende; Espèces eacharistiques, Ge•
daanten van het avondmaal, vr. mrv.
Euchile, f. eene plant.
Euchites, m. pl. zekere sekte weleer onder
de Christenen.
£uchrée, f. geslacht van insecten.
Euclase, f. zekere steen.
Euelée , f. Een heestertje.
Euclidie, f. geslacht van planten.
Eueoelion , m. geslacht van Alcyons.
Eucologe, in. Kerkgebedenboek voor de
dienst van het geheele jaar op zon- en
feestdagen , o.
Eucome , on. geslacht van planten.
Eucrasie, f. in de geneesk. , Gezonde staat
des ligchaams , m.
Eucratée, f. geslacht van Polypiers.
Eucriphie, Eucryphie, f. zekere 'boom.
Eudesmie , f. een heester.
Eudiapnenstie , f. in de geneesk. , Gemak
ademhaling, vr.
-kelij
Eudiomècre, in. zekere luchtmeter.
Iehoeveelheid
Kunst
oyn
de
Eudiométrie, f.
venslucht in den dampkring te bepalen,vr.
Eudistes , m. pl. Eudisten , m. meere.
Eudore , f. geslacht van Méduses.
Eudyptes , m. pl. zie Gorfou.
Eudytes, m pl. geslacht van vogelen.
Euexnie ,f. in de geneesk., Goede gesteld
vr.
•
-heidslgcam,
Eufraise, f. geslacht van planten , Oogentroost; m.

Eugénia, f. geslacht van planten.
Eugénioïde, m. geslacht van boonren.
Euglosse, f. geslacht van insecten.
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Euphraise, zie Eufraise.
Euphrasia, f. Oogentroost , in.
Euphrosinon, m. bij de ouden, zie Bourrache.
Euplocampe , m. geslacht van insecten.
Eupode, f. familie van insecten.
Eupomatie , f. een boom.
Eurchon, m. soort van Erinace.
Eurechneumonos des prophètes, m. plant
der ouden.
Euréos , zie Euroes.
Euria, ni. een boompje.
Eluriale , f. zie Arthrophyton. * —, m. ge slacht in de familie der Méduses.
Euriandre , f. geslacht van planten.
Euriaperme, m. geslacht van planten.
Eurite, f. zie Weisstein.
Euroes , in. bij PLINIUS , zekere steen.
Europome, m. soort van Lépidoptère.
Eurote, f. geslacht van planten.
Eurotia, f. zie Axiris.
$_Eurus , m. Zuidewind , m.
Euryale , f. geslacht van planten.
Eurychore, m. geslacht van insecten.
Eurydice, f. geslacht van sclhaaldieren.
E urydicea,f afdee l i ng van het gesl aci2 t Ixie.
Eurynonme, f, geslacht van schaaldieren.
Euryspermum , m. geslacht van de familie
der Protées.
Eurythmie, f. in de letterk. , Schoone evenredigheid van alle deelen, vr. *—, van
eenen wondheel., I3andigheid , vr. * —,

Geregelde pols , overeenkomstig de ja
-ren,z.m
Eusébiens , m. pl. Eusebianen, ms. meerv.
Eusémie, f. Vereeniging van goede teeke-

nen in eene ziekte, vr.
Eustathiens , m. pl. Eustatianen, na. meerv.
Eustyle , m. Gebouw, welks zuilen twee

en een kwart middellijn van elkander
staan, o.

Eutasse, f. geslacht van planten.
Eutaxie , f. geslacht van planten.
Euterpe , m. geslacht van planten.
Euthales , f. geslacht van planten.
Euthanasie , f. Zachte dood, m.
Euthésie, f. Sterk ligchaamsgestel bij de
geboorte, o.
Euthymie, f. Zielsrust, Gemoedsrust, vr.
Eutrapélie, f. 4angename wijze van scl ert-

scn , vr.

Evacuer, v. a. 4fdrijven, Uitdrijven. *—.,
in liet krijgsw., Ontruimen, Ruimen. —
V. n. Ontlasting hebben , Afgaan; Li
malade a-t-il bien évacué ?, Is de zieke

goed afgeweest?
Evader (s') , v. pr. (Stilletjes) wegsluipen
Évaesthéte, m. geslacht van insecten.
Evagation, f. Gedurige afgetrokkenheid,vr
Evagore, f. geslacht onder de Méduses.
Evaltonner (s') , v. pr. ongebr. , Te vee

op zijne eigene krachten vertrouwen
Te veel van zijne krachten vergen.
Jvaluation , f. Schatting , Waardering
Begroeting, vr.
Evaluer, V. a. Schatten (op duizend gul
den , mille on a mille forins) , Waarde
ren , Begroeten.
Évalve, zie Indéhiscent.
Evandre, f. geslacht van planten.
hvangélique , adj. Evangelisch. * _
Zwitserl. , als : Cantons évangéliques
Protestantsche cantons, o. mcerv.
Evangéliquement, adv. Naar de voorschrij
ten van het evangelie.
Evangéliser, V. a. diet evangelie verkondi
v. n. Bet evangelie ver,
gen aan. *_fl
kondigen of prediken.
l^vangélisme, ui. ongebr., Evangelieleer,vr
Évangéliste , m. Evangelist , m.
Êvangile, in. Evangelie , Evangelieboek , o
*—, Evangelie, o., Evangelieleer, vr
* -j, in de R. K. kerk, Evangelie , o.
Évaniales, m. p1. zekere insecten.
Évanie, f. geslacht van insecten.
Evan oair (s') , v. pr. Bezwijmen , In on
raagt vallen, Flaauw worden. * —,
dsvijnen. * —, V. n. enkel met Faire, als
Faire —, In onmagt doen vallen ; ook
Doen verdwijnen. °—, in de stelk., als
Faire — une inconnue , Eene onbekend
doen verdwijnen ; Faire — les fractions
De breuken doen verdwijnen.
P,vanouissement , m. .Flaauivte , Onmagt,
yr. ; Tomber en - -, In onmagt vallen
*—, in de stelk., Verdwijnen, o.
.vantiller, V. a. veroud., De waarde eenes
erfenis opgeven.
Évvaporatif, ive, adj. ongebr., De uitdam.

ping bevorderend.
Evaporation, f. Uitdamping , Uitwaseming

Eutrophie , f. Goede voeding , vr.
Eutychiens, m. pl. Eutychiaiien , m. mrv.
Eurychisme, m. Eut. ychismus, o.
Eux, m. pl. van Lui , Zij , Hen , Zich.
É acuaut, te, Evacuatif,, ive , adj. Oct/as.

vr. ; fig. Onbezonnenheid , Ligrzinnig.
heid , vr. * —, in de scheik., scheikun<
dige verrigting , waardoor men de uit
bevordert , Verdamping, Eva.-damping
porisatie , vr.

tend , Zuiverend. *—, m. l liddel voor,
ale ontlasting, o.
]evacuation, f. uit een dierlijk ligchaam,
Ontlasting, vr. * — , in het krijgses.,
Ontruiming , yr.

Evaporatoire, zie Atmometre.
Evaporé , ée , adj. Uitgedampt , T-'erdampt ;
fig. Ligtzi nnig, Onbezonnen, Luchthar.

tig. *—, m. Ligthoofd, Onbezonnene, m.

gvaporer (s'), V. pr. Uitdm apen, Ver-
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dampen , Vervliegen , In damp vervliegen; fig. Vervliegen, Verdwijnen. *-,
V. n. in : Faire - , Doen verdampen. *-,
V. a. fig. Verligten , Lucht geven aan,
Verdrijven.
gvasement, m. frerwijding, vr.
Évaser, V. a. (Eene opening) Verwijden,
Wijder maken. *-, bij tuin]., als:
- un arbre, Man eenen boom de binnenste takken wegnemen en de andere zoodanig snoeijen , dat hij de gedaante
eener vaas krijgt.
Êvasé , ce , adj. als: Trop --, Te wijd.
Évasif, ive , adj. Ontwijkend.
Évasion, f. Ontsnapping, vr. Ontkomen,

Ontvlugten, 0.

tvasure, f. Wijdte (van eene pijp, enz.),vr.
Evaterie , f. geslacht van planten.
Evax, m. geslacht van planten.
Eve , f. een boompje.
Évêché, m. Bisdom , o. * -, Bisschoppe-

lijke waardigheid, vr.,Bisdom, o. *-,
J3isschopszetel , m. * —, Bisschoppelijk
paleis, o.

Evêchesse , f. in de eerste Christenkerken,

vrouw , die zekere waardigheid bekleedde.

Évection , f. in de sterrek. ,

zie

Libration.

*-, Tweede ongelijkheid der maan door
de aantrekking der zon , vr. * - , pl.
Évections , (onder de Rom. keiz. ,) T7erlof, om kosteloos te post te reizen, o.
tveil, m. fain. waarschuwing,vr., Bong t,o.
Eveillé , ée , adj. fig. Vrolijk , Wakker,
Opgeruimd, Levendig. Ijverig.
* -, van eene vrouw , als : Etre fort
éveillée, Eenweinig behaagziek zijn*
* -, m. Vrolijke baas, m.
Eveiller, V. a. Wekken , Opwekken , Oproepen, Roepen; fig. Opwekken, elanzetten. * - (s') , v. pr. Ontwaken, Wak
worden.
-ker
Eveiliée, f. Vrolijke vrouw, vr., Vrolijk
meisje,

0.

Eveiliure, f. Gaatjes in de nzolensteenen,

o. meers.
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* - , bij het meten van wollen stoffen,

Overmaat, vr. *--, in de nat. hist. >
Gat , waardoor een wvalvisch ademt,
enz., o. *-, bij sommige visochen, als
roggen, enz. , Kieuwgat , o.
Éventail, m. Waaijer, m.; En -, Waai
*-, bij goudwerk., Hor.-jervomig.
de tje (voor het gezigt) , o. i-, zeker
scherm. * -, in de nat. bist. , Waaijer,z
m.; - de nier, Zeewaaijer, 3n.
Eventailler, m. Waaijerkooper, m. * -,
tl^aaijermaker, m.
Éventailliste, m. Waaijermaker, m.
Éventaire, m. Plat mandje, waarin vruch ten , visch , enz. langs de straat wor•
den gedragen , o.
Évente , f. Kaarsenkistje, o.
Eventé, ée , adj. fig. Los , Luchthartig,
Onbezonnen, Ligtzinnig. *--, m. zit

Evaporé , no.
Éventée, f. Onbezonnene vrouw, vr., Os-

bezonnen meisje, o.
Evertement, m. Luchten, o., zie ]venter.
Eventer, V. a. Bewaaijen; Se faire -, Zich
laten bewaaijen. * - , Luchten , Uit
lucht hangen of zetten;-luchten,id
van hier: le grain, Het kore n omzetfig.
-on
secret,
etc., Een gehÁitn
ten;
aan den dag brengen, openbaren; Etre
éventé, flan den dag konen, Uitlek ken; -- la mèche , la mine , Het geheim
openbaren. *-, bij jag., als : - la vole,
(van eenen hond,) De lucht van het
wild krijgen ; - un piége, Een' strik
-

de lucht benemen. *-, schee^sw., als:

- les voiles, De zeilen volbrassen. *(s') , V. pr. Zich - 'bewaaijen ; ook : Ver -

schalen, Verslaan; ook: Door de lucht
bedorvenworden.
Éventiller (s'), v. pr. van valken, Zich
schudden onder het vliegen.
Eventoir , m. Vuurwaaijer , m.

Eventrer, V. a. Ontweijen, Het ingewand
uithalen. *- (s'), v. pr. fam. Zich een&
breuk schreeuwen; fig. 411e krachten

inspannen.

Éventuel , lie , adj. Onzeker , Toevallig ,

rvénernent, no. Gebeurtenis , vr. , Voor

Uitslag, 4jloop, m., Uit--val,o.*
komst , -vr.
Event, in. Verschaaldheid , Bedorvenheid,
yr..- Sentir 1'-, Verschaald ruiken ; ook:

-Duf of Bedorven ruiken. * —, Wer
king der frissche lucht , vr. ; aletrre h
1'-, Luchten; fig. Tête à 1'-, Ligthoofd,
-

Onbezonnene, in. en vr. * -, bij artill., Ruimte tusschen den kogel en het
kanon , vr. ; Avoir trop d'- , (van ee.
oen kogel,) Te klein zijn. *--, Pl.
Evens , Luchtgaten , 0. nseerv.; ook
(in de suikerrail.,) Rookgaten, o. ncrv.

Eventueel.
gventuellement, adv. Onzeker, Toevallig,

Eventueel.

]venture , f. Berst in den loop van ee"

geweer, m.

Evéque, m. Bisschop , an. ; van hser: - en

partibus (infideliunl), Bisschop van sets

enge.•
land, dat nog in het bezit der on Se
loovigen is, m.; spr. W. Disputer
, Over een*
débattre de la crape It Over
zaak twisten , waarop Iaen geen regt
heeft. * — naam van eenige vogels.
*.-, als: Pierre d'°, 4methistquarz, no.
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P.verdnmer, V. a. (Elan de amandelen) ee.•
ne groene kleur geven.
Evernie, f. geslacht van mossen.
l verren, V. a. (Eersen hond) an den worm

snijden.

Ëverriateur, m. bij de oude Rom. , Erf. genaam van eenen deeds , in.
Eversif, ive, adj. Vernietigend.
Eversion, f. Verwoesting, Vernietiging, vr.
Évertuer (s'), v. pr. Zijn best doen , Zich
beijveren of bevlijtigen.
:Eveux , adj. m. , als : Terrain --, Grond,
waar het water inblijft , m.
Eviction, f. bij regtsgel. , Uit het bezit
vr.
-steling,Evc
Évidemment, adv. Duidelijk , Baarblijkelijk, Klaarblijkelijk, Onbetwistbaar.
Évidennce , f. Baarblijkelijkheid , Klaar
vr.; Mettre en—, Dui.-blijkehd,
delijk maken.
9'vident, te , adj. Duidelijk, Baarblijke
, Klaarblijkelijk , Onbetwistbaar,-lijk

Klaar.

Évider, v. a. Het stijfsel uit ... wrijyen. * —, Rond uitsnijden, Uitsnijden. s—, Uithollen, Uitwerken, Ho!
maken. *--, Uitsnijden. *—, dfmaken , De laatste hand aan ... leggen ,
Opmaken. *— , De tanden in (eenen

kam) maken.

Evidoir, m. Werktuig , om uit te hollen , o.
Évie, f.. geslacht van planten.

Evier, m. Gootsteen , m *—, Goot. vr.

Évilasse , f. zeker ebbenhout.
Evincer, V. a. Uit het bezit stellen (op
eene geregteli jke wijze).
Evitable , adj. w. gebr•, Trermijdelijk ,
Vermijdbaar , Te vermijden.
Évitée , f. Wijdte van het bed eener ri.
vier, om eenen vrijen doorgang aan
schepen te bezorgen , vr. * —, Ruimte
tusschen de schepen , die voor anker
liggen , om te kunnen wenden , vr.
Eviter, V. a. Vermijden , Ontwijken , Mij
Ontduiken. *—. Besparen, Uit.-den,
winnen, * —, scheepses,, als : —lama.
rée, Den voorsteven tegen den vloed
keeren. * —, als: — une cadence, In

oenen vreemden toon overgaan. •, V.
n. scheepses. , Draàij cn. * — , als : —

an vent, Op den wind zwaaijen. * —
(s'), V. pr, Elkander mijden.
1 viterne , adj. Eeuwig levend.
viternité, f. w. gebr. , Eeuwigheid, vr.
Evocable, adj. Dat voor eene hoogere ragt.
bank gebragt kan wonde's.
Evocation , f. Bezwering van geesten , vr.
*--, bij regtsgel., Beroep op eene hoogere regtbank, o.
tvocatoire, adjJ. in: Cédule —, 4kte, waar.

bij men aan zijne partij doet beteekenen, dat men do zaak voor eens hoe.
gene regtbank wil trekken , vr.
Evodie, f. geslacht van insecten. *—, gem
slacht van planten.
Evolution, f. Wapenoefening, Evolutie,
vr. —, in de toonk. , Verwisseling ,
yr. *— , in de nat. bist. , als : -- org.
nique , Ontwikkeling door den groei , vr,
;voq +ier, V. a. (Geesten) bezweren of oproepen. *—, bij regtsgel. , Voor eene
hoogere regtbank brengen.
Evosme, m. geslacht van planten.
Évulsion , f. in de genees- en heelk., Uit-

trekking , nn:
§ Ex, prép. van zamenstell., Voormalig,
Gewezen , als : Ex-ministre , etc. , Ge•
wezen minister, enz. , m.
Exacerbation , f. in de geneesk. , zie Paro•
xysme.
Exacorde , tn. zeker zessnarig speeltuig.
* --, Zestoonig stelsel , e.
Exact, te, adj. Stipt, Naauwkeurig; —
4 remplir ses devoirs, Stipt in het ver•
vullen zijner piigten. _, Naauw•
keurig , ..%uict ; van hier : Sciences
exactes , Wiskundige wetenschappen
vr. naeerv•
Exactement, adv. Stipt , Naauwkeurig.
Exacteur, m. Al te gestreng invorderaar
der belastingen, Knevelaar, m.
, Knevelarij , vr.
Exaction , f. 4fpersing
,<1
Exactitude, f. Stiptheid , Naauwkeurig•
held, vr.
Exaèdre, zie Hexaèdre.
Exagérateur, m. Die iets overdrijft.
Exigératif, ive , adj. Overdreven.
Exagération , f. Overdrijven , o. , Over•
drij ving , vr. * —, in de redek. , Y r.
grooting , Overdrijving , vr. *—, in
de schilderk. , Overdrijven , o.
Exagérer , V. a. Overdrijven, Vergrooten.
Exagone , zie Hexagone.
Exaltation , f. Verheffing (van den paus tot

zijne waardigheid), yr. *--, als :
de la croix, Kruisverheffing, vr. * --,
in de scheik., Zuivering, vr.; fig. (meestal
in eenen slechten zin,) Verheffing , vr.
Exalté, ée, adj meest in een' kwaden zin,
Verheven ; van daar : Overdreven.
Exalter, V. a. Verheffen , Roemen , Pr i j zen. * —, in de scheik., Zuiveren, Tot
den hoogst mogelijken trap van zuiver.
heid brengen; fig. Opwinden, Ontvlam.
men. * -- (s') , V. pr. Zich verheffen;
fig. Zich opwinden.
Examen , m. Onderzoek, Examen , o.; Faire i'— de, Onderzoeken; Subir on ,
Een examen ondergaan , Geëxamineerd
worden.
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Examinateur, m. Onderzoeker, Onder era

felijkheld, Uitmuntendheid, Uitnemend.
heid, vr.; yan hier : Par - , -Bij uit.
nensendheid , Uitstekend. * -, zekere
titel, Excellentie, vr.
1/oortrefExcellent, te, adj. Uit '.ebend , 'Tloortref.
fe/uk , Uitmuntend , Uitnemend. * -,
m. Voortreffelijke , Uitmuntende , o.
Excellentissime , adj. fam. 4llervoortreff'e.
lijkst
kst , Bllerui tmuntendst , Opperbest.
Exceller, vs n. Uitmunten, Uitsteken, Uit
hier,: -- sur un au.tre, Bo.-blinke;va

ger, Examinator, m.
Examination , f. ongebr. , Onderzoek ,. o.

Onderzoeking , vr.
Examiner, v. a. Onderzoeken, Ondervra.

gen , Examineren. * - , Naauwkeurig
beschouwen. * _ (s'), v. pr. Zich zel*
ven onderzoeken; fig. fam. van een kleed,
Perslijten.
Exanie, f. in de geneesk., Uitgaan van het

lijf, o., Doorzakking , yr.
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Exanthémateux, use, Exanthéniatique, adj.

ven iemand uitmunten, uitsteken, uit*

Tot eenen huiduitslag behoorende, Van

blinken , Hem te boven gaan of over.

den aard van huiduitslag.

treffen.

Excentricité, f. 4fwifking van het mid.
delpunt , Ui tmiddelpuntigheid , Excentriciteit, vr.
een gedeelte van Italië, dat door ee - f Excentrique, adj. Buiten het middelpunt,
Uitmiddelpuntig.
t en Exarch 4verd bestuurd en Ravenna
tot zetel had.)
Excepté , prép. Behalve, Uitgezonderd.
Exarque, m. weleer, Stedehouder in Ita- Excepter, v. a. Uitzonceren , Uitsluiten.
lie, m., zie Exarchat. *--, in de eerste Exception, f. Uitzondering, Uitsluiting,
tilden der christenheid, Bisschop in de
yr. ; Faire - de ..., .. , uitzonderen,
uitsluiten ; Sans --, Zonder uitzondevoornaamste stad van een bisdom , m.
ring; van hier: A 1'- de ..., Met
E,xarrhène, f. geslacht van planten.
uitzondering, van . . . , Uitgezonderd.
Exarthrème, m. , Exarthrose, f. Ontwrich.ting,, yr.
*_, bij regtsgel., Uitvlugt, om den regter te ontwijken , .Exceptie, vr.
Exaspération , f. T/erbi tiering , vr. * ---,
Exceptionnel, lie, adj. Wat Bene uitzo n *, in de geneesk. , Verhe„ ng , Perer.
dering maakt.
gering (eener koorts), vr.
Exaspérer,, V. a. Verergeren. * — Per.
Excès ,ni. Hetgene volgens Bene aangeno.
bitteren.
mene maat te veel is ; 11 y a - de po Exastyle, m. Gebouw van voren met zes
pulation dans ce pays, Dit land is te
zuilen , o.
sterk bevolkt; van hier: Buitensporig.
held, 0 'efdaad, Uitspatting , vr. ;
Exaucement, m. T''erhooring, yr.
de jalousie , Bovenmatige ijverz4- cht ,
Exaticer, V. a. Verliooren.
§ Excaecaria, f. zie Genre agalloche.
vr.; - de vin , Buitensporigheid in het
Excarner, V. a. Ilan de tanden van (eenen
gebruik van den wijn, vr.; Avec -,
.Buitensporig; A 1'-, Buitensporig,
kam) de vereischte wijdte geven.
41 te zeer, In den hoogsten graad.
Excavation , f. Uitgraving , Uitdelving,
* --, pl. Buitensporigheden, yr. nary.;
Delving, vr. * -, Holte , vr.
ook: (bij regtsgel. ,) Geweld, o. , GewelExcédant , te, adj. Wat boven eens hoe.
denarijen , vr. meerv.
veelheid is , Wat er over is, overschiet.
* - , m. Overige , Overschot , o. * —, Excessif, ive , adj. Buitensporig , 41 te
groot, te sterk, te hevig ,„ Overdadig,
in den handel , als : - d'aunage , (ook:
Bénéfice on Bon d'aunage,) Overmaat
Onmatig , Overdreven.
(bis het meten van stoffen), vr.
Excessivem cot , adv. Buitensporig, OnmaExcéder v. a. Te buitengaan, Overschrij
tig, Overdreven, f5j l te zeer.
den. *—, Te boven gaan, Meer of Exciper , V. n. hij regtsgel. , Exceptiën.
Grooter zijn dan, Overtreffen. °-.,
maken. * -, als: - de q. ch. , Tegen Teveel van ... vergen, Plagen, Kwel
werpingen tegen iets maken ; -- de 1'au.
Zeer vernsoeijen. - *.- (s'), v. pr.-len,
torité d'une_. chose jugée, Zijne tegen.
Zich vermoeijen , uitputten of te bui roerpingen op de omstandigheid gran•
gaan.
Zich
ten
benadeelen ;. S'- de traden , dat de zaak reeds uitgesproken
vail, etc. , Zich door te zwaren arbeid
is ; 11 excipe du testament de son.pè.re,
benadeelen , Zich overwerken; S'- à la
Rij brengt er het testament van zijnen
Chasse, Zijkt door het jagen benadeelen.
vader tegen. in.
Excellemment, adv. Uitstekend, Voortref. ,Ezcipient, m. bij scheik., Hetgene.totgrond.
felijk , Uitmuntend.
slag dient bij de menging van artsenijen.
Exce.lience, f. Uitstekendheid, Voortref. Ezeise, f. in Engeland„ 4ccijs op bier,
Exanthérre, m. fuiduitslag, m.
Exantlation, f. Ui tpomp i ng , yr.
Exarchat , m. Exarchaat, o., (voorheen

-

-
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en eenii; e andere dranken, m. *-.,Kantoor der Accijnzen, o.
Excision, f. bij wondheef., elfsnijding ,
Wegsnijding, Uitsnijding (van een week

Excréation, f. Spuwing , yr.
Excrément , rn. Uitgeworpene stof slit een

deel), vr.

Excitateur, m. in de natuurk., Uitlader,
m. *•— , in kloosters, Wekker , m.
Excitatif, ive , adj., als: Remède —, ou:
* _ , m. Opwekkend middel, o.
Excitation, f. Opwekking, Prikkeling, vr.,
Prikkel , m.
Excitatoire, adj. Opwekkend, .4ansporend.
Exciterrenr, m. herstelling van de iverking der hersenen na den slaap , vr.
Exciter, V. a. opwekken, Doen ontstaan.
* — Aansporen , Opwekken , Aanzetten, (landrijven, .4anporren, :tanhitsen, Aanmoedigen, Aanstoken ,,Ophitsen, Opruijen. * --, Veroorzaken,
Te weeg brengen, Verwekken. *—
V. pr. Elkander opwekken, aanmoedigen.
Excitrice , f. in kloosters, Weks ter , vr.
ExcI^ matif, ive , adj. Eenen uitroep aan
of bevattende ; Point -- , Uit.-duien
roepingsteeken , e.
Exclamation , f. Uitroep , m., Uitroeping,
vr., Kreet, m. * --, in de redek., Uitseeping , vr. ; Point d'—, Uitroepings*
tee/ten, T7crwonderingsteeken , o.
Exclure,fv. a. irr. Uitsluiten, Niet toelaten.Verwijderen , (uit eens
'ergaderi ng , enz. , van de lijst der leden schrappen.) *—, Uitsluiten, Tamer.•
'wijderen , Vliet dulden. * — , Uitsluis
ten , Niet bestaanbaar zijn met.
Exclusif, ive , adj., Uitsluitend, .Bijzon•
der, Eigendommelijk.
Exclusion, f. Uitsluiting, vr.; van hier:
Donner 1'-- á, Uitsluiten; Al'—de, Wiet
uitsluiting van. *—, in de wisk. , als :
1Vléthode des exclusions, zekere wijze van

oplossen.
Exclusivement, adv. Met uitsluiting, Niet
medegerekend ; Depuis un jusqu'à douze
— , Fan een tot twaalf, de laatste (zzde)
niet medegerekend.
Excommunication, f. Kerkelijke ban; m.,
Ontzegging van de gemeenschap der kerk
yr.; -- majeure, Geheele uitsluiting van
de gemeenschap der kerk , yr.; -- mineure, Ontzegging der sakramenten , vr.
Ezcommunié, m. Die van de gemeenschap
der kerk is uitgesloten.
Excommunier, V. a. In den (kerkelijken)
ban doen.
Excoriation , f. Ontvelde plaats, Raauwe
plaats, vr.; Avoir des excoriations derrière les oreilles, Nat achter de ooren zijn.
Excorier, V. a. De huid af halen of wonden.

Excortication, zie Déourtication.

dierlijk ligchaam , vr. Uitwerp.
rel, o. , Drek, m., Pis, vr.; fig. — de la
nature, da genre humain , Uitvaagsel van
het mensehdom, o.
Excrémenteux, use, Excrementiel, de, Excrémentitiel, lle , adj. Niet geschikt voo r

de voeding des ligchaarns en daarom
uitgeworpen wordende.
§ Excréta, m. p1. in de geneesti., Uitwerpselen , o. meerv.
Excréteur , trice , zie Excrétoire.
Excrétion, F. Uitwerping (der schadelijke
stoffen uit het ligchaam), vr. *—, Uit werpsel, o.
Excrdtoire, adj. in de geneesk., Uitwer.
pend , Afvoerend.
Excroissance,f.Uitwas(van vlotsch,enz.),o.
Exeru , ue , adj. ongebr., Buiten het bosch
gegroeid.
Excursion, f. Strooptogt, ns. * —, in de
sterrek., als : Oercles d'--, dfwijkingslijnen , vr. meere.
Excusable, adj. Verschoonlijk, T7ergefe•
lijk , Te verschoonen.
E :cusation , f. Reden , om van iets ontslagen te worden , vr.
Excuse , f. Verontschuldiging, Verachooning, vr. *—, Vergi Penis, Verschooning, vr., Excuus, o. , enkel met Faire , als : Faire des excuses it q. q. , Ie»zand om versehoeni ng vragen ; Je nous
en fais mille excuses, Ik vraag u dui n
zendmaal om verschooning.
Excuser, V. a. Verontschuldigen. *—, Ver.
geven , Vergiffenis schenken, Door de
vingers zien , Niet kwalijk nemen. *—,
uitdrukk. van beleefdh., eene verzachtende wijze van tegenspraak, als: Excusez-mo of , Vergeef mij. *— , T'erschoo .
nen , Vrijlaten , Ontslaan. * — (s') ,
V. pr., als: S'— de q. ch. , Zich wegens

iets verontschuldigen ; ook : Voor iets
bedanken, Iets afslaan, van de hand
wijzen; ook : Zich van iets ontslaan.
Excuseur, m. ongebr., Die zich verontschuldigt. I
Excussion , f. Schok , we
§ Exeat , m. Verlof (van Benen bisschop
aan Benen priester) om het bisdom te
verlaten , o.

Execrable, adj., Exécrablement, adv. 4f.

schttwelijk, Verfoeijelijk.

Exécration,f. l7erfoeijirg, vr., -4fschuwen,
o. ; Etre en —, Verfoeid worden ; Avoir
en —, Verfoeijen. *—, verfoeifelijke persoon of zaak, Vloek , m. *— ,Vervloeking,
yr ,

* -., Daad of omstandigheid , waar
iets dezelfe wijding verliest, yr.-dor
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ExécratoTre , adj. Dc 'wijding doende verliezen.. , als: Serment - , Eed, waardoor

rement, adv. Poorbeeldig , Voorbeeldelijk.
Ezemple , f. Voorschrift (om na te schrijven) o. *_, Schrift (na een voor
schrift gemaakt), t., ° — , us. Voorbeeld , 0. ; van hier: Etre sans , Zijne
we e rga niet hebben, Zonder voorbeeld
Zijn; Par —, Bij v,00rbeeld.
Exempt , te, adj. in : Etre — de . . . , Pij
zijn van . . . , Niet onderworpen of on-

heilige dingen ontheiligd worden , ir..
Exécrer , V. a , w. gebr. , Verfoeijen , Ver.
vleeken.
Exécutable, adj. Uitvoerlijk.
,

Exécutant , zie Concertant.
Exécuter , V. a. Uitvoeren

. Volbrengen
Verrigten , Tot stand brengen , Bewerk.
stellingen, Je werking brengen, Ten
1tityoer leggen , Voltooijen. * , Regtn , Ter dood brengen , Executeren.
S
als : - on débiteur , Benen schuldenaar panden , executeren ; militaire.
ment , Fuseleren ; ook : Gestrenge maatregelen nemen , om brandschattingen te
doen betalen. (a') , v. pr. lJisge.
yoerd worden ; fig. S'— soi-niême , Van
zijnegoederen verkoopen,om zijne schut.
den te betalen ; in verdere fig., 1/rijwillig tegen zijn belang of neiging doen,
wat de eer of de voorzigtig/zeid gebiedt.
Exécuteur , na. Uitvoerder, m. ; van hier:
- de la haute justice, Meester van den
scherpen zwaarde, in.; - testamentaire,.
Uitvoerder van eenen uitersten wil,
Executeur testamentair ,
Exécutif, ive ,adj. Uitvoerend; Pouvoir ,
Uitvoerende uzagt, vr.
Exécsstion , f. Uitvoering , Ten uitvoer/egging , Volvoering , Volbrenging , vr.;
Etre homme cl*, Een man zijn , die
iets durft ondernemen ; Ivlettre en - , Ten
uitvoer brengen , Uitvoeren ; (bij regtsgel.,) iVlettre a —, Ten uitvoer leggen,
Uitvoeren. Strafoefening, Ter

*__.

dood breriging , Executie , vr. — , Pan-

den (van etnen schuldenaar), o., Ex.
ecu tie , vr. in de schoone kunst.,
Uitvoering, vr.
Exécutoire, adj. Wat de uzagt geeft, om
tot tent geregtelijke uitvoering over
te gaan, Executoir. °—, na. 4/Etc om
iemandgeregtelijk tot betaling te noodzaken. vr.
Exèdre , m. bij de oude 1, , Vergaderplaats
voor geletterden, vr.
Exégése, f. Schrifcverklar'ng, vr. *—,
in de oude stelk. , Worteltrekking, vr.
Exégétes, na. p1. bij de Griek. , Beroemde
regesgeleerden , welke men in moeife.
lijke zakenraadpleegde , on. miv. *—,
Schriftverklaarders, no. oneery.
Exégétique, f. its de oude wisk., Kunst,
om de wortels tenor vergelijking te
vinden, vr. adj. Uitleggend, Verklarend , Exegetisch.
Exemplaire , in. Voorbeeld, Model, o. °—,
4fdruk , m. , .dfdru!csel , Exemplair
(van een boek) , 0. 9 adj. Exemplai.

487

derhevig zijn aan . . . m. Vicekorporaal, on.
Exetspter, V. 2. Vrijstellen, Bevrijden
(van , de). (s) „ V. pr. Nalaten,
Voorbij kunnen.

Exemption, f. Vrijheid, vr., Vrjdom,
rn , Bevrijding, vr. , Vrij zijn, o.
§ Exequatur, on. Verlof tot uitvoering vats
een vonnis, Exequatur, o.

Exercer , V. a. Oefuen ; - sea forces , Zijne

krachten oefenen. *_, Uitoefenen, Beoefenen, Verrigeen, Doen, In het werk
stellen, Voeren, Drijven. *.-, J3edie.
nen , 11'aarnemen , J3ekleeden. (s'),
V. pr. Zich oefenen.
Exercice, rn Oefening, vr.; —de corps,
Ligc/zaamsoefening, vr. Beseft.

ning, Verrigting, Waarneming, Na.
kossing, vr. ° — , Waarneming, B.

,'deeding, Bediening, Uitofening, jor .
C _ , in de krijgsd. , Wapenoefening , vr.;
Faire 1'- , Exerceren. * , in de ge.
neesit., Ligclzaamsoefeui#g,Beweging,vr.
Exérèse f. Wegnezning van het overtollj
ge,enZ. van een menschelijk ligchaam,vr.
Exergue , na. Ruimte op tenen gedeukpen.,

ving., waar liet jaartal,enz. wordt geplaatst, vr.
Exerrho Se, f. Onmerkbare uitwaseming,vr.
Exert, te , adj. in de plantk, , Uitspringend.
Exfoliatif, ive , adj. De afschilfering bevorderend.
Exfoliation , f. 4j'schilferiosg , Schilfe.
ring , vr.
Exfolier (s'),r. pr. olfschilferen.
Exfutner , V. 5. bij schild. De al te sterke
kleuren verzachten.

Exhalaison, 1. Uitwaseming, vr. , Damp, on..
ExhalanS , m. pl. in de ontleedk. , zekere
fijne vaten.
Exhalation ,> f. Uitdamping. vr.
Exhalatoire , f. in zoutkeet., Uidampings'
machine , vr.

Exhaler, V. a. Uitwasemen, Uidampen, Verbreiden ; fig. — sa colère contre q. q ,
Zijnen toorn tegen iemand den vrije,
teugel vieren; sa douleur en plainmes,
Zijne droefheid door klagten lucht ge.
''en see sentiment') Z:jt.oe gevoelens
uiten. - (s') , V. pr. Ulewasemen , Uit-dampen , Zich verspreiden ; Lig. s'.. Cst.
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plaintes, Door klagten aan zijnen boeZet?; lucht geven; S'- en menaces, Zich

door bedreigingen lucht geven.
Exhaussement, m. Verhooging , Hoogte,
,vr. ; Donner de 1'- á , Ilerh oogen.
Exhausser, V. a. Verhoogen, Hooger ma.
ken, Optrekken.
Exhaustion , f. , als : 1liéthode d'- , zekere tivijze, om de ongelijkheid van t)vee

grootheden te bewijzen.
Exàérédaton , f. Onterving , vr.
Exhéréder, V. a. Onterven.
Exhiher, v. as bij regtsgel., Fertoonen, Exhiberen.
Exhibition, f. Tfertooning, Exhibitie ,vr.
Exhortation, f. Vermaning , vr.
Exhorter, V. a. Vermanen. *-, als: - á
la mort, Iemand tot den dood bereiden.
Exhumation,f. Opgraving 'van een lijk),vr.
Exhumer , V. a. (Een lijk) opgraven (op
bevel des regters).
Exhydria, m. ongebr. , Geweldige wind uit
eene wolk , m.
Exigeant, te , adj. Te veel begeerend.
Exigence , f. bij regtsgel. , Vereisch , o.
Exiger, v. a. Eischen, I7orderen, 1/erlangen, Vragen. *-, Vorderen, Eischen,
Vereischen.
Exigibilite , f. Hoedanigheid van hetgene

gevorderd kan worden

,

vr.

Exigible, adj. Dat gevorderd of geèischt

kan worden.
Exigu, ue, adj. fam. Gering, Schraal, So.
ber, Middelmatig.
Exiguïté, f. fam. Geringheid, vr.
Exil , m. Verbanning, Ballingschap , vr.;
Envoyer en - , herbannen , In ballingschap Zenden; Aller en -, In balling.
schap gaan ; fig. Ballingschap , vr.
Exile , adj. veroud. , Mager.
Exilé, m. Balling ,, m.
Exiler, v. a. Verbannen, Bannen, In bal
zenden. *-- (s'), v. pr. Zich-lingschap
(vrijwillig) verwijderen , Verlaten

Gaan wonen.
Exilité, f. veroud., Magerheid, vr.
Existant, te , adj. Bestaand , Foor han

zijnd.
-den
Existée, f. bij bloemist., zekere anemone.
Existence, f. Bestaan , 4anwezen, .anzijn, o.; fig. Bestaan, o.
Exister, V. n. Bestaan, Zijn , Wezen, Aan
zijn. `-, Bestaan, Een bestaan-vezig
hebben, Zijn, Leven.
Exitéries, f. p1. zekere feesten bij de
Grieken.
Exoacanthe , f. zekere plant.
Exocarpe , m. een boom.
Ezocatacile, f. onder dezen naam verstond

men weleer in de Grieksche kerk ze-

kers personen , welke veel overeenkomst
met do kardinalen in de Roomsche
hadden.
Exocet, m. geslacht van visschen.
Exochnotes,-m. pl. orde van schaaldieren.
Exocyste , m. Omkeering der pisblaas , vr.
Exocie, in. Exodus, m. (tweede boek van
Mozes.) *-, f. zeker dichtstuk bij de

oude Romeinen.
Exodière , en. bij de Rom. , zekere poetsenmaker.
Exogènes, m. pl. zekere planten.
Exoine, f. Bewijs van iemands onmogelijkheid, om voor het geregt te vee schijnen, o.
Exoiner, V. a. De afwezigheid van ... voer
het geregt verontschuldigen.
Exoineur,m. klerontschuldiger van iemands
afwezigheid, in.
Exomêtre, f. Omkeering der baarmoeder, yr•
Exomide, f. bij de oude Grieken, zekere
naauwe kleeding.
Exosrologèse, f. bij de eerste Christenen,

Kerkbiecht, vr.
Exomphale , f. Navelbreuk, vr.
Exonéirose, f. Nachtelijke bevlekking, vr.
Exophthalmie, f. Buitengewone uitzetting
des oogappels, vr.
Exorable , adj. Verbiddelijk , Te ver
-biden.
Exorbitamment, adv. , Exorbitant, te , adj.
Buitensporig, Uitsporig , Onmatig.
Exorciser, V. a. Bezweren , zie Bezweren
in het andere deel.
Exorcisme, m. Bezwering, Duivelban-

ning„ vr.
Exorciste, m. Geestenbezweerder, Vulye/banner, m.
Exorde, m. Inleiding, vr.
Exospore, in. geslacht van planten.
Exostème, m. geslacht van planten.
rxotérique , adj. Openbaar , Algemeen.
Exotose, f. Overbeen , o.
Ez.otique , adj. Ui tlandsch , Ui theemsch ,

Vreemd.
Expansibilité , f. Eigenschap van hetgene
voor uitzetting vatbaar is, LVitzeetende

kracht, vr.

Expansible, adj. Voor uitzetting vatbaar.
Expansif, ive , adj. Eene uitzettende kracht
hebbende; fig. 11artelij k , Gul, iliededeelzaam.
Expansion , f. Uitzetting, vr.
Expatriation , f. Landverhuizing, vr.
Expatrier, V. a. Noodzaken om het vader
te verlaten, Uit het vaderland ver -land
Zijn vader--drijven.*(s'),Vp
land verlaten , (om zich elders neer te

zetten.)

-
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Expectant , te ; adj. Verwachtend. * —
3n. * --, Degene , die het uitzigt op

~, on: * -, m. Klerk, die authentike
afschriften vervaardigt, m.
Expeller, v. a. veroud., Uitdrijven.
Expérience, f. Ondervinding , Ervaring,
vr. *-, Proef, vr.; - sur la pesanteur

den eersten vakanten post heeft.
Expectatif, ive, adj. enkel in : Grace expectative, Tlrachtbrief, in.
Expectation, f. ongebr. , 1/erwachting, vr.
Expectative, f. Verwaclitin f, vr.; Avoir
1'- de . . . , Het uitzigt hebben op, Ver.
wachten, De toezegging van (b. v. eene
plaats) hebben ; Ecre dans 1'- , Ilet uitzigt op iets hebben. * - , Belofte van
iets te zullen hebben, vr. *-, zekere
verrigting bij het bevorderen van ie
graad.
-nmadtoecrl
Expectorant, te , adj. De uitwerping (uit
de borst) bevorderend; Remède -, ou:
*_, m. Middel ter bevordering der uit
-tiverpng
(uit de borst), o.
Expectoration , f. Uitwerping (uit de
borst), vr.
Expectorer, V. a. Uitwerpen (uit de borst).
Expédient , m. Middel , o., Uitweg, m.,
Uitkomst , vr. * - , bij regtsgel. , als :
Cet arrêt est rende par. - -, Dit vonnis
is door eene minnelijke schikking verkregen. * -, adj. m. , in: 11 est -, Het
;

-

is raadzaam.

Expédier, V. a. (Spoedig) afdoen, verrigten, uitvoeren, tot stand brengen. *-,
als : - q. q. , Iemands zaak spoedig af.
doen, Iemand helpen. *_, Iemand spoe.
dig ¶wegzenden, Zich van hem ontslaan.
* --, ,4fzenden , Verzenden ; - des marchandises, koopwaren afzenden; - tin
vaisseau , Een schip bevrachten , om het
te doen afvaren. *—., 4fzenden, 4f.

vaardigen, Expediëren. * -, fam. Spoedig opeten. *-, bij regtsgel., Een af
(expeditie) vervaardigen van . ..-schrift
Expédi teur , m. , zie Expéditionnaire in de
I. bestek.

Expéditif, ive, adj. Vaardig , Gaauw, Die
iets spoedig affloot.

Expédition, f. gifdoening, enz., vr., zie
k.xpédier; van hier: Homme d'-, Een

man , welke voor snelle ondernemingen
geschikt is, Ondernemend man, m. * -,
bij regtsgel. , ,lefschrift, o., Expeditie,
yr. *-, in den koopti., als : MVtarchan•
dises d'-, Waren , die verzonden wor.
den , vr. meerv. * _, in het krijgses.,
I^rijgsverrigting, vr., Togt, m., Expeditie , yr. ; van hier : - maritime
Scheepstogt, Zeetogt, m,; fig. boert.,
Verrigting, Daad, vr. *—, Spoed,
in., Vaardigheid, vr.
Expéditionnaire , m. in den hind. , Spedi teur, m. * - adj. , als : Banquier - en
cour de Rome, Bankier, die expedities

van het hof te Rome bezorgt, m.; Commis
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de fair, Proef over de zwaarte der lucht,
vr. * -- , Ondervinding in de genees
vr. *-, Proef met een nieuw-kunde,
geneesmiddel, vr.
Expérimental, le, adj. Proefondervindelijk.
Expérintenté, ée, adj. Ervaren, Deskundig.
Expérimenter, v. a. Beproeven.
Expert, te, adj. Ervaren, Bedreven.
m. Deskundige, Expert, m.
Expertise , f. Onderzoek of Verslag van
deskundigen , o.

Expertisme, m. ongebr. , zie Expertise.

Expiation, f. Boeting , Verzoening , vr.;
Sccrifice d'-, Zoenoffer, o.
Expiatoire, adj. Verzoenend; Sacrifice -,
Zoenoffer, o.
Expier, V. a. Jifboeten , Boeten voor, Uit
Uitdelgen.
-wischen,
Expilation, f. Rooving van eene onaanvaarerfenis,
vr.
de
Expirant , te, adj. Stervend, Op het ei.
terste ; fig. Stervend.
Expiration , f. Uitademing , Uitblazing'
van den adem , vr. ; van hier: Dernière
- , Laatste ademtogt , M. * -, in den
hand., Afloop, m., Verval, o., Verval.
tijd, m.
Expirer, V. a. Uitademen. *--, v. n. Den
laatsten adem uitblazen, Den geest ges
ven , Sterven ; fig. Sterven. * —, ia
den hand., Verschijnen, Vergallen, Eindigen, 4 floopen.
Explanaire, f. geslacht van Polypiers.
Explétif, ive, adj. in de spraakti., dan,
vullend, Overtollig.
Explicable , adj. Verklaarbaar.
Explicatif, ive , adj. Perklarend.
Explication, f. Verklaring, Uitlegging,
vr.; Avoir une - avec q. q.., Eene ver
iemand (over iets) krif--klaringv
gen ; ook : Zich aan iemand (over iets)
verklaren.
Explicite , adj. Duidelijk ui tgedru4t; Foxi
-, Bepaald geloof, o.
Expliciteinent, adv. In duidelijke woorden.
Expliquer , V. a. Verklaren, Uitleggen.
*-, Duidelijk maken of te kennen,geyen. * - (s'), v. pr. Zich verklaren,
Zijn gevoelen doen kennen. *--, Elkanderv erklaren . *-, Zich openbaren.
Exploit, m. Krijgsverrigtin Daad , Hel
tiendaad , vr. * -, bij regtsgel. , Ex.
ploict, o., (D ag vaarding , Sommatie,
enz., vr.)
,

Exploitable, adj. van besschen, Hakbaar,
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*--, Geregtelijk in beslag kunnende
genomen worden. *—, Dat met voor•
deel gebruikt kan worden, b. v. nsijven , landerijen.
Exploitant, adj. m., als : sluissier --, Deur•
waarder die exploicten doet , m.
Exploitation , f. Gebruiken, enz. , o., zie
Exploiter ; — des terres, Het gebruiken
van landerijen ; Une grande —, Vele
landerijen in gebruik ; -- des buis , Ha kken van bosschen , o. ; — d'une mine
.Het brengen van den erts uit eene mijn,
Bewerking van eene mijn, vr.
Exploiter, v. a., als: — des serres, Lan.
derijen gebruiken, bebouwen; -- des
buis , Bosschen hakken , laten vallen;
—une mine, Eene mijn bewerken, Den
erts uit eene mijn halen. * ►-, v. no
Een exploict doen.
E4ploiteur, m. Die landerijen laat be.
bouwen, bosschen laat omhakken of mij
laat bewerken.
-ne
Explorateur, m. Onderzoeker, Spion, m.
Exploration, f. Onderzoek van de gesteld
eens zieken, o.
-heid
explorer, V. a. w. gebr., Onderzoeken.
Uitbarsting,
vr.,
(ook
f.
fig.)
Explosion,
Expoliation , f. Wegsnoeijen van het duo.
de hout, o.
Exponee, F. veroud,, Opgave van een vastgoed , vr.
Exponentiel, lle, adj. Tot eene mart verheven , die eenen exponent heeft.
Exportateur , m. Uitvoerder , m.
Exportation , f. Uitvoer , M.
Exporter , V. a. Uitvoeren, Naar buiten
'S
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lands vervoeren.

Exposant, m. Die eega smeekschrift over.
geeft, Requestrant, in. * —, in de
stelk., Exponent, M.
Exposante, f. Requestrante, vr.
Exposé, m. Voorstelling , vr., vertoog, o.
Exposer, V. a. Uitstellen, Uitzetten, Bui

zetten, Ten toon stellen, Zetten;-ten
-- au soleil , In de zon zetten , dan de
zon blootstellen ; -- des marchandises en
vente , Waren te koop zetten ; van hier :
. un enfant, Een kind te vondeling leggen. , Blootstellen (aan gevaar,
enz.), In gevaar stellen, Wagen. * __
Plaatsen, Rigten, Keeren (naar het
noorden , au nord). * — , Zeggen , T7erhalen, T7erklaren, Mededeelen, Uitleg
Bekend maken , Kenbaar maken -gen,,
.Doen kennen. *— (s'), v. pr. Zich blootstellen (aan, a). *—, Zich in gevaar
begeven , Zich wagen, Zich aan gevaar
blootstellen.
Exposition , f. Tentoonstelling , Trertoo•

sting, Uitstalling' vr. * --, Te von.

deling leggen, o. *—, Plaatsing, vr.,
Stand (van een gebouw), in. m --, Verhaal, Verslag, o. * —, Verklaring , Uit.
legging, vr.
Expres, esse, adj. Uitdrukkelijk, Duidelijk. * --, bijes. Opzettelijk. *—, m.
Bijzondere bode, Expres =e, us.
Expressément, adv. Uitdrukkelijk.
Expressif, ive, adj. van n2uzijk, Trol uitdrukking. *--, Nadrukkelijk, Krachtig.
Expression , f. Uitdrukken of Uitpersen
(van sap uit planten) , o. * —, Uitge.
drukt of Uitgeperst sap , o. *—, Uit.
drukking, (hetgene dient, ona de ge.
dachten uit te drukken,)vr. *--, het.
gene , waardoor assen iets uitdrukt,
Uitdrukking, Bewoording, vr. *—, in
toon- en scliilderk., Uitdrukking, vr.
Expritnable , adj., enkel in : Ne pas etre
—, 1Vi et ui t fedrukt kunnen worden,
Niet uit te drukken zijn.
Expritner, V. a. (Het sap uit iets) druk.
ken, uitdrukken, uitpersen. *-- Uit
Te kennen geven. * — (s'),-druken,
V. pr. Zich uitdrukken, Spreken.
Éxprimitif, ive , adj. Uitdrukkend.
§ Ex-professo, adv. Opzettelijk, Met ijver.
Expropriation, f. Uit het bezit stellen, o.
Exproprier, v. a. Uit het bezit stellen.
Expuition,f.Ui tspuging van het speekselvr.
Expulser, V. a. Uitdrijven. * •-, Uit ...
zetten.
Expulsif, ive, adj. Ui:drijvend, Afzettend.
Expulsion, f. Uitdrijving , Verdrijving,
Verjaging, vr., * — , in de geneesk. ,
zie Excrétion, Evacuation.
Expultrice, adj. f. Eene uitdrijvende kracht
bezittende.
Expurgation , f. in de sterrek. , zie Emersion.
Expurgatoire , adj. , als : Index -- , Lijst
van boeken , welke te Rome verboden
zijn, tot dat zij gezuiverd zijn van
hetgene daarin afgekeurd is, vr.
Exquima, m. een aap.
Exquis, se , adj. Uitgelezen , Keurig, Heer
Lekker. *--, Voortreffelijk, Met-lijk,
zorg bearbeid, Meesterlijk,Doorwrocht.
* -- , van de zielsvermogens, Voortref
-felijk.
Exsanguin , ne , adj. Bloedeloos.
Exsiccation, f. Ui tdroogi ng , vr.
Exstipulacé , ée, Exstipulé, adj. Zdnder
Stipule.

Exsuccion , f. Uitzuiging, vr.
Exsudation, zie Exudation.
Exsuder, v. n. Uitzweeten.
Extant s te, adj. Aanwezig , Voorhanden.
Extase , f. Verrukking, Vervoering, Geest.
verruk king , Geestvervoering , vr. i Etre
ravi en —, Verrukt of Opgetogen zijn.

EXTA,
Extasié, de, adj. Verrukt, Opgetogen.
Extasier (s') , v. pr. Verrukt zijn of worden.
Extatique, adj. herrukkenti.
Extemporané, ée, adj. in de geneesk., Dadelijk klaar gemaakt.
Extenseur , adj. m. , als : Muscle -, ot :
* _, m. Uitstrekkende spier, vr, r
Extensibilité , f. Rekbaarheid , vr. , Uit.
- zettende kracht , vr.
Extensible , adj. Rekbaar.
Extension , f. Uitgebreidheid , vr. *--,
Uitzetting, Uibreiding , Rekking, vr
Uitstrekking , vr. *-, Uitbrei'-*_,
ding, Uitgebreidheid , vr. * - , Uit
Uitrekken, a.; van hier:-reking,v.
-- de nerf, Verslapping eener spier,
vr. *-, Uitbreiding, vr.; Par.-, Jij
uitbreiding.
Exténuation , f. T7ernsagering , vr.
Exténuê, ée, adj. Vermagerd, Verzwakt,
Uitgeput.
Exténuer, V. a. Vermageren, Verzwakken.
* •-, Verzachten; -- une faute, Eene
fout verzachten.
Extérieur, re, adj. Uiterlijk, Uitwendig.
*-, in. Uiterlijke, Uitwendige, Bui
Buitenzijde, vr., Buiten--tens,o.
kant, na. *-, Uiterlijke , Uiterlijk
voorkomen of aanzien , Voorkomen , Gelaat, o.; A 1'-, Uiterlijk.
Extérieurement, adv. Uiterlijk.
Exterminateur, adj. m., in : Glaive +--,
Jiloordzwaard , o.; Ange -, Slaande
engel, na.
Extermination , f. Uitreeijing , Verdelging , vr.
Exterminer, V. a. Uitroetjes, Verdelgen.
Externe, adj. Man buiten komend, Uit
als: Membre --, Bui -wendig.*,
Ecolier -, on: *--, m. Dag--tenlid,o.;
scholier, Buitenleerling., :n.
Extinction, f. Uitblussching , Blussching,
yr. *-, Uitdooving, vr.; fig. Uitdooving, Verdooving, Vernietiging, vr.
* -, in de geneesti. , als: -- de voix,
Sprakeloosheid , vr. *-, bij regtsgel
als: - de la chandelle, Uitbranden der
kaars, o. * --, Vernietiging , ,Aflos.
sing, Afdoening (eener schuld, enz.),
vr.; - de douaire, Overlijden van eetre
weduwe en hare kinderen, die een
,veduwengoed genoten , o.; - d'une famille, Uitsterven eener familie, o.;
-. de nam, Uitsterven van eenen naam, o.
Extirpateur,m.fig. Uitroeijer, Verdelger,m.
Extirpation , f. bij wondh. , Uitsnijding,
Vernietiging ; fig. Uitroeijing, eerdel.
ging , vr.
Extirper, V. a. Ujtroeijen; van hier: (bij
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wondh.), Uitsnijden, Uztroeijen; fig.

Ui troeijen , Verdelgen , Vernietigen.
Extisp ee, m. Beschouwing van de inge-

wanden der offerdieren, vr. * --, Twig•
chclaar, die zulks deed, m.
Extoller, v. a. veroud., Zeer prijzen.
Extorquer, V. a..dfpersen, 4jdwingen.
Extorsion, f. Afpersing, Geldafpersing, vr.
Extra-axillaires, adj. f. pl. , als : Fleurs -,
Bloemen , die aan de zijde der oksels
groeijen , vr. meere.
Extrac, zie Estrac.
Extractif , ive , adj. , enkel in : Particule
extractive, Substance extractive, Uit planten getrokken deel, o. * -, m. Ex.
tract , o. , zie Extrait.
Extraction, f. bij wondti., Uithaling, Uit
vr. *-, in de scheik. Uit.-treking,
trekking, vr. *--, Uithalenvangoud,
enz. uit de mijnen, o. in de wisk.,
enz. , als : des racines, Worteltrekken , o. * - Geboorte afkomst , vr.
,

Extracto-résines;x , use , adj. in de scheik.,

Tian den aard van extract en hars.
Extradition, f. Uitlevering , vr.

Extrados,m.Buirenzijde van een gewelf vr;
Extradossé , ée , adj. van een ge-welf, Welks
buitenzijde even zorgvuldig bewerkt
is, als de binnenzijde.
Extraire , V. a. irr. Uittrekken , Trekken
uit ... , Een uittreksel maken; - un
acte des regietres, Eene akte uit de re.
gisters opmaken. * -, als: - un livre,
Een uittreksel uit een boek maken. *-,
in de scheik. , Trekken uit ... , Uittrek.
ken. * -, in den hand. , Een uittrek*
sel uit de rekeningen maken. *-, in
de rekenk. , enz. , als : - la racine carrée, etc. d'un nombre, Den vierkanten
wortel, enz. uit een getal trekken.
Extrait, m. in de scheik. , Extract, o. * -,
in de letterk. , Uittreksel , o. * - , bij
regtsgel. , Uittreksel, o. ; - baptistaire ,
Doopcee. , vr. ; - de mariage, f(uweli jksakte , vr. ; - mortuaïre , .Doodat•
test , o. * -, in den hand. , Uittreksel
uit eene rekening , o. ; ook : Grootboek ,
o. *--. in de loterijen , Som of een enkel uitkomend nommer gezet, vr.; ook:
Getrokkene som , vr.
Extrajudiciaire , adj. Tegen den gewonen
vorm van het regt geschiedende, .11ot
het regt niets te doen hebbende.
Extrajudiciairement, adv. Tegen den gewosaen vorm des regts.
Extraordinaire , adj. Buitengewoon , Ongemeen, Vreemd. *-, m. Buitengewo.
ne , o. * _, .Buitengewone uitgaven,
vr. mrv. * -, Buitengewone krant, vr.
Extraordinairement, adv. Buitengewoon,
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Op eene buitengewonewijze., Zeldzaam, Zonderling, Vreemd. * —, Bui
Ongemeen, Zeer. *--, als:-tengwo,
Procéder contre q. q.,, Iemand crimiveel in repten vervolgen.
Zxtrapassé, zie Strapassé.
Extra•séculaire, adj. w. gebr. , Aleer dan
eene eeuw oud.
Extravagam men t, adv. Buitensporig.
Extravagance, f. Buitensporigheid, vr. *—,
Buitensporige daad, Buitensporigheid,
Ongerijmdheid , vr.
Extravagant , te , adj. Buitensporig , On.
gerijmd, Dwaas. * —, m. Buitensporig me:zsch , m.
Extravagante , f. Buitensporige vrouw ,
yr., Buitensporig meisje, o.Extravagantes, f. pl. Bijgevoegde pauselijke verordeningen, vr. nary. *—, Kei•
zerlijke verordeningen, die zick niet
in het burgerlijke wetboek bevinden,
vr. meere.
Extravaguer, V. n. Buitensporig te werk
gaan, Raaskallen, Overdrijven, Strijdig met het gezond verstand handelen
of spreken.
Extravasation , f. Vitvloeijing (van bloed,
gal,enz.) uit de vaten, Extravasatie, vr.
Extravaser (s'), v. pr. Uitvloeijen uit de
vaten.
Extravasion , zie Extravasation.
Extraversion, f. Scheiding ter ontdekking
der zuren, enz. , vr.
Extraxillaire, adj. Dat niet in de oksels der
bladen groeit.
Extrém e , adj. Uiterst , Hoogst , Grootste,
Hevig, Geweldig, Zeer hoog of groot,
Ongewoon, Overdreven. * — , De zaten
tot het uiterste drijvende. °.-, m. Uiterste, Tegenovergestelde , o. * — , in de
wisk., als: Les extrames d'une proportion, De uiterste termen cotter vergelijking, m. meerv.
Extrêmement, adv. Ten uiterste, Boven.
mate, Ten hoogste.
Extrême-onction , f. Laatste oliesel, o.
§ Extremis , bij regtsgel., als : In —, Op

het uiterste , In de laatste oogen.
blikken.
Extrémiser, v. a. veroud., Het laatste
oliesel toedienen.

Extrémité, f. Uiteinde, Uiterste, o.; fig.
Uit;--rste, o. ; Donner dans les deur ex.
trémités, Isa de beide uitersten verval-

len . * —, Uiterste ,

t.,

Hoogste graad,

M. ; Pousser q. q. aux extréii,ités, Ie.

mand tot het uiterste brengen. *—,
Hoogste graad van ramp, Hoogste nood,
m.; Etre malade à 1'—, Op het uiterste
liggen; Etre à 1'—, Wetmeer te redden zijn ; ook : Op het uiterste liggen.
*—, Laatste oogenblik, na. *—, Ui.
terste woede, Buitensporigheid, vr.
* — , in de ontleedk. , Uiterste deel (arm
of been), o. *--, van een paard, Be.
nedenste deel van het been , o.
bij schild. , pl. Extrémités, Handen en
voeten , meerv.
Extrinsèque, adj. Taman buiten komend, Uitwendig. * — , van munten , als : Valour

—, Uiterlijke waarde (d. i. de waarde,
welke eene munt bij de wet heeft), vr.
Extutnescence, f. Zwelling , vr.
Exubérant, te, adj. Overtollig.
Exubérance, f. Overtolligheid, vr.
Exubère , adj. w. gebr. , als : Enfant --,
Gespeend kind , o.
Exudation, f. Zweeting, Uitwaseming, vr.
Exuder, V. a. et n. Ui tzweeten , Ui twasemest.
Exulcératif,, ive , adj. Het zweren bevor.,
derend.
E• ulcér+tion, f. T7erz-i1erin', vr.
Exuleérer, V. a. Doen zweren, Zweren in
of aan ... doen ontstaan.
Exultation, f. w. gebr., Vreugdegejuich , o
Exulter , V. a. fig. Opspringen van vreugde, juichen.
§ Ex-voto, m. Stichting ingevolge cone
gelofte , vr.
Eylais, m. geslacht van insecten.
Eyra , m. zeker dier.
Eystare , m. een boom.
Ezteri , m. soort roan jaspis.

F.
F , m. de zesde letter der letterlijst , '

F, vr.
Fa, m, Fa, vr.
Fabagelle, f. geslacht van planten.
Fabago, m. eerie plant.
Fabaries, f. pl. zekere offers te Rome.

Fabiane , m. pl. een boom.
Fabiens, m. pl. zekere priesters van Pan.
Fable , f. Fabel , vr., Sprookje, Verdichtsol , o.; Etre la — de ..., Ten spot van..

verstrekken, Bespot worden door...;
Fables que tout cola! , Praatjes ! * -..,

Faber , zie Forgeron in de 2. beteek. Fabel, Ongerijmdheid, Onwaarschijn-
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lijkheid, vr. *--, Fabelleer, vr.; Les
dieux de la , De goden in do fabelleer , m. mrv, *-, Fabel , vr.,Verdichtsel , o. *-, in de tooneelpoëzij, Fabel ,vr.
Fabliau , m. weleer „ Vertelling in ver
vr.
-zen,
Fablier , m. w. gebr. , Fabeldichter , M.
eene
plant.
Fabrègue , f.
Fabricant, m. Fabrikant , m.
Fabricateur, m. Vervaardiger , in.; - de
fausse monnaie , Valsche- munter , in. ;
fig. - de faux acces , Maker van val
akten , on.; - de calomnies, Las.-sche
teraar,, m.
Fabrication, f. Vervaardiging, vr., Fa.
briceren , o. * -- , in de munten , Munten , Slaan, o.; van hier : - de la fausse
monnaie , Valsche munteri j , vr.; fig.
— d'un faux acte , Opstellen van eens
valsche akte , o.
Fabricie , f. geslacht van planten.
Fabricien , m. zie Marguillier.
Fabrique , f. in: -- des églises , Bouwen der

kerken , o. ; van hier : * -, Inkomsten
der kerk, vr. meet-v.; Dépense de -,
Kerkelijke uitgave , vr. ; lien de -,
Kerkelijk goed , o.; - tres.riche, Rijke
kerk, vr. *--, Kerkmeesters, m. mrv.
*_,F'abrijk, vr. Maaksel, o. *-,
.13ouwvtrant, m. *--, in de schilderk. ,
Gebouw, o., Ruïne, vr.
Fabriquer , V. a. Vervaardigen, Maken ,
Fabriceren ; fig. Verzinnen , Smeden;
ook: Namaken.
Fabuleusement, adv. w. gebr.,Fabelachtig ,
Leugenachtig.
Fabuleux, euse, adj. Fabelachtig, Verdicht.
Fabuliste, m. Fabeldichter, m.
Facade, f. Voorgevel , Gevel, m. °-., in
het algemeen , Gevel , m. , Façade , vr.
Face , f. Gezigt , flangezigt , o. ; Voir à -, Van aancezigt tot aangezigt zien;
fig. La - de Dieu , Gods aangezigt , o.
* --, Oppervlakte, vr.; fig. Oppervlak.
te, vr. ; van hier: Toestand, Staat, m.,
Gesteldheid , vr. , Voorkomen, o. * -,
in de vestingb., Zijde, vr. * -, in de
schilderk., Tiende gedeelte van een menschelijkligchaam, o, ; ook : Peindre de
—, Het volle aangezigt teekenen. *-=,
in de meetk. , Oppervlakte , vr. , Plak
(van een potyedron) , o. *_,in de toonk.,
Face , vr. * - , als: Faire -- a ... , Het
aangezigt gekeerd hebben naar ; ook:
Het hoofd bieden aan; Faire -- de tons
c8tés, Den vijand van alle kanten het
hoofd kunnen bieden; Faire volte -face,
Zich eensklaps omkeeren ; Faire - partuur,
Zich overal kunnen verdedigen ; fig.
Faire -- à sea engagemens , Zijne ver.
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bindtenissen nakomen ; Faire - h tout s
.clan alles voldoen ; En -- , Van voren;
ook : In tegentivoordigheid; ook: Tegen•
over; ook : Onder de oogen , Vlak in het
Bezigt ; Regarder q. q. en -- , Iemand on.
der de oogenzien ; Résister en - , Iemand
onverschrokken weerstand bieden; Loner
q. q. en -, Iemand in zijn aangezigt
prijzen; A la - de . . . , In het aangezigt van. ..; ook : In de teg enwoordigheid van ... (d. i.... tot getuige nemend).
Facé , de , adj. als : Bien on Mal -, Er
wel of kwalijk uitziend. .
Facer, V. a. De kaart, waarop een speler
gezet heeft, opslaan.
Facétie , f. Boerterij, Snakerij, Korst.
wijl, vr.
F acétieusemcnt , adv. 4ardig, Kluchtig,
Drollig, Koddig.
Facétieux, euse, adj. Snaaksch, 4ardig,
Kluchtig , Drollig , Koddig. * --, m.
Boertige , Kluchtige , o.
Facette, f. in de meetk., (Kleine) zijde
of vlakte (van een geslepen edelgesteente, enz.), vr. *-, Kleine oppervlakte, vr.
Facetter, v.a. Met ruiten en hoeken sijpen.
Faché, ée, adj. Knorrig, Toornig., Ontevreden , lilistaeegd.
Fácher, v. a. MVloeijelijk maken s, Leed
doen , Spijten , Verdriet aandoen ; J'en
suis faché, Dat doet mij leed , Het spijt
mij. * - , Vertoornen , Toornig maken,
Boos maken , Ergeren; Etre fhel,é con.
tre q. q., Toornig op iemand zijn. * -»
(s'), v. pr. Zich bedroeven of ergeren
(over, de); ook: Zich vertoornen, Toot•
nig of Boos worden , Zich belgen ; Se
- contre q. q. , Toornig op iemand wor.
den ; Se - de q. ch. , Toornig over iets
worden, Zich over iets belgen.
FAcherie, f. w. gebr., Verdriet , o. , Kwel.
ling , Moeijelijkheid , vr.
Facheux, euse , adj. Ergerlijk , Verdrie
, Onaangenaam , Hinderlijk. °..-,-tig
Lastig, Gemelijk , Verdrietig. *--> m.
Lastig mensch, m.
Facial, le , adj. Tot het gezigt b hoorende , Tian het gezigt.
Faciendaire , na. weleer in kloosters , Bood
-schaploer,m.
Faciende, f. veroud., zie Cabale, irttr?gtte.
Facile , adj. Gemakkelijk , Ligt. *-, On-

gedwongen , Vrij. , Ligt, Gemakkelijk, Die iets zonder moeite verrigt.
* -, Toegevend, Inschikkelijk, Zwak;
Une femme -, (beleedigend ,) Bene
ligte vrouw.
Facilement, adv. Gemakkelijk , Zonder
moeite , Ligt.
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Facilit, f. Gemakkelijkheid, yr.
Ongedwongenheid, Losheid ï vr. - ,
Zachtheid, Toegevendheid, Inschikkelijkheid, vr.
Faciliter, v. a. Gemakkelijk maken.
Façon , f. Maken , Werk , Fatsoen , o.
La - d'un habit, Het maak/een van eoven rok.; D u nner Ja première - a nu
ouvrage , Iets ruv bewerken; Donner
Ia dernière - a . . . , De laatste hand
aan . . . leggen, Aflisaken ; Dunner les
façons a one terre,Eenen akker ploegen,
of liever: voor de bezaaijing gereed
maken; van hier : Première -„ Eerste
ploeging , yr.; lYlauvaise -, zie Malfa
coil. *_, Fatsoen, o., Gedaante, vr.,
J'orm , m., Maaksel, o.; 6, n - de ...,
Alsof het gemaakt is van . .. ; ook : In
de gedaante of den vorm van ; van hier:
.Avoir bonne on manvaise -, Een beval.
lig of Een onbevallig voorkomen heb.
, Wijze van vervaardigen,
ben.
Manier , vr. , Trant , 7fl.
, Wijze,
lUanier (van doen, denken, handelen,
leven, gedrag) , vr.; Chacun a sa -,
Ieder heeft Zijne wijze; van hier: De
quelque - que ce soit, Op welke wijze
het ook zij, Hoe het ook zij; De que , Zoo dat; Cola ne vous regarde en
aucune - , Dat gaat U geenszins aan.
*_, 1 Façons, Macfortes; ook: Ge.
maakte nanieren vr. nsry. , Gemaaktheld, vr.; Avoir de bonnes façons avec
une personae„ Vriendelijk met iemand
omgaan. - , Rang, Stand, vs. , Klas.
se , vr.; Gens d'une certaine - , Lieden
van eene zekere klasse, on. moer,.'.
* —,Pl. Façons, Tegroote beleefdheid,
vr. , Complimenten, o. meerv. ; ook
enkein. , als: Recevoir q. q. sans ,
Iemand zonder complimenten ontvangen ; Agir sans - , Zonder complimen.
ten te werk gaan; Faire des façons,
Zwarigheden maken, (om eenig aanbod
aan te nemen); ook: Tegenwerpingen
maken , (om iets te doen , te bekennen).
* --,3 i a de spraakk. , als: Une - cie philosophe, Een stuk van een' wijsgeer,
letoand, die het voorkomen van eenen
wijsgeer heeft ,no. scheepsw., Fatcoen , 0. (inzender/s. van voren en van
achteren onder het water.) *- ,in kousenwev. , Figuur of Bloem boven aan
de klink, Klink -> vr.
Faconde , f. inde boerc. pozij, Bevalligheld van uitdrukking,> vr.
Façonné , ée , adj. Gebloemd.
Façonner,v. a. Fatsoeneren, De vereisch
. . . geven. , Op--tegdan
smukken , Versieren, Fatsoeneren , Be.

arbeiden. * , in den landb. , I7eredelen , Verbeteren fig. Beschaven , Vormen, Welleveosd maken. *, Gewenosen , Gewoon maken. .. (se)„ V. pr.
Beschaviosg krijgen, Beschaafd worden;
ook: Zich gewennen. V. U. fain.
Conoplimenten maken.
Façonnier .ère , adj. Gemaakt , Geaffecreerd.
ill te beleefd, Te 'veel p ligtplegigen makende.Zwarig/seden
makende , Huiverig.
§ Facsimile, m. Nagemaakt handschrift,
Fac- simile, o.
Facteur, m. Maker (van nzuzijkin:tru... in den hand. , Cornmenten), in.
onissionnair , Factoor , M., Bezor-,
ger van goederen , Factoor , no.
Brievenbesteller , m. '° - in de rekenk.,
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enz., Factoor, m.
Factice, adj. Nagemaakt, Onecht.
Onnatuurlijk , Gemaakt , Geh'uns veld.
* - , als : Mot - , Gesmeed woord , o.
m. Op.
Factieux, use , adj. Oproerig.
roermaker, m.
F act i on , f. Op schildwacht staan , o.;
Etre relevé de , Van de wacht afge
lost worden -, (Oproerige) partij
Factie , vr.
Factionnaire, adj. als: Soldat , on: —,
m. Schildwacht, vr.
Factorage, in. Factoorsloon, o.
Factorerie, f. Kantoor van eenen factoor,
0. -, jO de volkpiant. , Factorij , vr.
Factoton, Factotuni, m. fam. Zaakgelastigde , Factotum , Iemand die alles voor
eenen anderen bezorgt, in.
Factuni , m. Daadzaak , vr. , Feit, o.
Voorstelling eener zaak aan den reg.
ter , Memorie , vr., zie het thans alleen gebruikelijke Mémoire.

Facture, f. Lijst van koopmanswaren,
Factuur, vr.; van hier: Vendre sur Ie
pied de la -, 1/oor den couranten prijs
'verkoopen ; Liasse de factures , Lias,
vr. ; Livre de -, Factuarboek , o. -,
.'-,

bij ofelm.,
Maakoel,FatsOe,0.
der pijpen, vr.; Les jeux de la
petite -, Registers der kleine pijpen.

Wijdte

Facturer, V. a. w. gebr., Vervaardigen.
Facturier , fl1. ongebr. , zie IVianufacturier.
F'acule, f. Lichtvlak (in dezon), Zonne-

fakkel, vr.

Facultatif, i've, adj. Regt en noagt gevend.
Faculn , f. aan de hoogeschol. , Faculteit,
vr. (AANaI. 4/leen staande : Geuees
faculceit,Faculteit , vr.) °'-,
-kundige
Natuurlijke kracht, Gave , Eigenschap,
*_,
Vermogen , 0.
vr. , Vermogen, 0.
. Mage,
Kracht , Eigenschap, vr.
Beyeegdheid ,yr. "-', Pl. Facultés , Ver-

FADA

FAIN.

mogen, o., Rijkdom, m,, Bezittingen,
vr. mrv., Middelen, Goederen, o. ncrv.
Fadaise, f. Zotternij , Lafheid, Beu.ze•

Faible, adj. Zwak, kran geringe kracht;
Une armée, — de cavalerie, Eene ar.
mie , die weinig ruiterij heeft; Etre—
des reins , Zwakke lendenen hebben. *

larf j , vr.
Fadasse , adj. w, gebr., Eenigzins laf,
(zie Fade),
Fade , adj. Laf, Smakeloos ; fig. Laf, Zou
Nietig , Beuzelachtig.
-telos,
Facteur, f. Lafheid, Smakeloosheid, vr.;
vr.
*..
.,af12eid,Beuzelachtigheid,
fig. L
Laffe vleijerij , vr.
Fagabelle , zie Fabagelle.
Fagan , na. eerie schelp.
Fagara, zie Fagarier.
Fagarier , m. geslacht van booroen.
Fagone , f..iorstklier , (Zwezerik ,) vr.
* —, geslacht van planten.
Fagopyrum, te. eerre plant, zie Sarrasin.
Fagot , in. Takkebos, Rijsbos, m.; oul.,
Mutsaard , m. ; van hier : Sentir le —,
]Vaar den nnzutsaard rieken ; Ch htrer
tin --, Eenige stokken uit eenen takkebos trekken ; fig. C'est un — d'épines ,
Bet is een regte zuurmuil, knorrepot ; spr, w. I1 y a fagots et fagots, Er
is altijd Benig onderscheid tusschen dingen van de zelfde soort. *--, wordt
gezegd ten aanzien van di t of gene tim.
:herwerk , dat uit malkander genomen

is; b. v. Futaiïles en. — , Vaatwerk in
schoven, Geschoofd vaatwerk, o.; Barques en —, Booten, die uit elkander
genomen zijn , vr. reerv. *_ a pl. Fa%
gots, Zotte praatjes , o. mrv. , Zotter.
hijen, Beuzelarijen , vr. meere. * _
als : — de plumes , Pak struisveren , zoo
als zij aankomen , o. * --, bij toonkunstenaars , Fagot , vr. ; Joueur de —,
Fagottist , in.
Fagotage, m. Maken van takkebossen , o.
Fagotaille, f. Danz van takkebossen of rijs
om eenen vijver, in.
-werk
Fagoté , ée , adj a fig. faro., als : Comme
le voilà — !, Iaat is hij belagchelijk ge.
kleed!
Fagoteur, m. Takkebossenmaker, acs.; fig.
fan. ongebr., Slecht romanschrijver, m.
Fagotier, m. bij MoLifiaie , Babbelaar ,
die allerlei zotternijen uitkraamt , m.
Fagotin , m. Gek/code aap , m. * —, Hansworst (van eenere kwakzalver) , m.; fig.
Foetsenmaker , Grappenmaker , m.
Fagotines, f. pl. Zijde, die buiten de fa.
brijk door verschillende handen bereid

is , vr.
Fagone , zie Fagone.
Fagree, f. zeker boompje.
Faguenas, m., als: Sentir Ie —. Pies ruiken.
Faiblage , m. Aftrek bij het munten ten
behoeve van den muntmeester, m.
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, Nietig, Van weinig waarde.
* — , m. Zwakke gedeelte, oF, Zwakke
zijde, vr. ; van hier: fig. Connaitre Ie
fort et le — d'une affaire, Het voor en
tegen eereer zaak kennen. Zwak,
o. , Zwakke zijde , vr. * --,, Zwakke ,
Zwak mensch , m. * -- , als : Du fort
an -- , Le fort portant le —, Door el.•

kanderen.
Faiblement, adv. Zwak , Zonder kracht,

Met moeite.

Faiblesse , f. Zwakheid, vr. * —, Flaauwte , Onmagt , vr.
Faiblir,, V. n. Zwak worden; van daar:
Toegeven, Dadigen, Wijken. *—, bij
bakk. , als : La pate faiblit , Het deeg
verliest de daaraan gegevene gedaante.
Faide , f. weleer, Bloedwraak , Weder
vr.; van hier: Porter ort-vergldin,
Durer la —, Den oorlog verklaren; Dé•
poser on Pacifier la —, Vrede maken.
Faïence , f. Onecht porselein, Delftsch

aardewerk , o.
Faïencerie , f. Pottebakkerij , vr.
Faïencier, m. Vervaardiger of Verkooper
-van Delftsch aardewerk, na.

Faïeucière, f. Vervaardigster of Verkoopster van Delftsch aardewerk, o.

Failine , f. zekere sergie.
Faille , f. zeker vischnet, tusschen welks

mazen een stuk tin is in de gedaante

van, eenen haring. *--, w. gebr., iL2isslag , m. * —, Onderaardsche rots, vr.
Failli, m. Bankeroetier, Bankerottier,
m. * --, ie , adj., in: jouer k coup —,
Spelen, dat hij, die misslaat, de par.
tij aan den anderen afstaat.

Faillible , adj. Feilbaar.
Faillir, V. n. fig. Missen, Feilen, Dwa.
len. * —, faro., als: — a tomber, etc.,
Bijna vallen; I1 a failli arriver on grand
malheur, Er ware bijna een groot on-

geluk gebeurd. * — , in den kooph. ,
Bankeroet gaan , Failleren.

Faillite , f. Bankbreuk, vr. , Bankeroet,

Bankerot, Bankrot, o.
Failloise , f. bij zeel. , Plaats , waar de
zon ondergaat, vr.
Faim, f. Honger, na.; Avoir —, Honger
4

hebben ; -- canine, Bondshonger, m.;
(lam.) Zeer groote honger , m. ; Mourir

de — , Taman honger sterven; ook: Ge.
brok aan de noodige levensbehoeften heb.
ben ; spr. w. La — chasse Ie loop hors
du bois , Honger maakt raauwe boonere
zoet; fig. La — insatiable des richesses ,

FAIM

FAIR.

Le onverzadelijke dorst naar rijk -

zonder het te zijn , Zich naar de omstandigheden voegen ; — semblant de , —
mine de, Den schijn aannemen, Zich
houden alsof, Veinzen. *--, Zeggen,

496

dammen, m.
Faim-calle, f. Vraatzucht der paarden, vr..
Faim-valle, f. Geeuwhonger der paarden, vr.
Fabne, f. Beukeikel, in., Beuk ,vr.; Huile
de --, Reukolie , vr.
Fainéant, te, adj. Ledig, ffrerkeloos, Niets
doende. *—, in. Luiaard , Doenniet, in.
Fainéante, f. Zij , die ,niets doet.
`ainéanter, V. n. Lam. Niets doen , Ledig
loopen, Werkeloos zijn.
Fainéantise, f. Kerkeloosheid,vr., Ledig
Luiheid, vr.
-gan,m.
Faire, v. a. irr. Maken, Doen , Iferrig.
ten, Veroorzaken, Tot stand brengen,
Begaan, Plegen ; --des enfans , Kinderen baren ; — des poulains , T"eulens 'ver.
pen ; — des petits, jongen werpen , jon gen ; — des oeufs , Ei /eren leggen ; —
des dents , Tanden krijgen ; — des efforts, Pogingen aanwenden; — des Cris,
Schreeuwen; — ses prières , Zijn gebed
verrigten; ~ l'examen de ..., Onder.
zoeken; — l'aumónne, lalmoezen geven;
— accueil h ... , Ontvangen , Onthalen.
#--, van eene ruimte, Afl egeen , Af
Doen , Maken ; —-lopen,Dr f
un tour de promenade , Eene wandeling
doen; fig. -- un pas , Eenen stap doen;
— un grand pas, f-et ver brengen. * --,

Voor ... opgeven ; On Ie fait riche , Men
geeft hem voor rijk op. * --, Maken,
Uitmaken, Vormen, .aarstellen; Deux
et deux font qua,re , Twee en twee is
vier. *—, Toebrengen, Doen ; Cela u'y
fait tien, Dat doet er niets toe. * --,
Uit het ligchaam werpen, als: -- de l'eau,
14'ateren ; -- des matières dures , Harde
stoffen afgaan; Faire da sang , Bloed
afgaan of wateren; Le malade fait sous
lui, De zieke ligt vuil. e * --, als: —
pour q. q., Iemand vervanngen, Iemands

werk verrigten. *--, Verzamelen , Bijeen zamelen, Vergaderen , Opzamelen;
ook: Opdoen; van hier: -- des recrues,
Recruten aanwerven. *—, als plaats
een voorafgenoemd werk -verang
Doen; 11 se conduit mieux qu'il-word,
n'a jamais. fait , Hij gedraagt zich beter , dan hij ooit gedaan heeft.
in de krijgsd. , als : -- la garde , Op de
wacht trekken; — des troupes , Troepen
ligten. * --, in de schilderk. , Schilde.
ren ; — le portrait , Portretteren. *--,
in den hand. , als : — prix d'une marchandise, Omtrent den prijs eerier waar

eenen zekeren tijd tot iets • doorbren.
gen, Houden, Uitdienen, Uithouden;
fig. Avoir fait son chemin , Zijn fortuin
gemaakt hebben. *_, Inrigten, Bezorgen , In orde brengen , Opredderen;
van hier : — la btrbe , Scheren ; -- la
moisson , Oogsten ; -- les foins , Hooijen. *—, Voortbrengen., Veroorzaken,
Uitmaken, Maken' Vorm-en ; — peur,
Vrees aanjagen. *—, gevolgd door eerre
onbep. wijs, Laten, Doen. *—, jpaar.
nemen, Doen , Uitoefenen; '-- un mé.
tier, Een beroep drijven. *--, Maken,
Besteden , Gebruiken ; Je ne sais que
— de lul, Ik weet niet, wat ik met
hem zal aanvangen; son idole de ...,
Een' afgod maken van ... * --, Ge
Geschikt tot iets maken. *--,-nwe,
Bestemmen, Maken, alt: Ecre fait pour,
Bestemd zijn om ; ook : Geschikt zijn
om. * —, voorafgegaan van Avoirr met
eene ontkenning, als : Je -n'ai que- L de
(vous , etc.) , Ik heb (u, enz.) niet noodig ; ook: Ik heb niets met (u, enz.)
te maken ; ook : Avoir h — de , Noodig
hebben. * —, Voorstellen , Spelen v 'ors
*--, Willen schijnen, Willen doorgaan 1,
voor ; — le savant , Zich een geleerd
voorkomen geven; spr. v. -- bonne mi- 1
ne it mauvais jeu, Tevreden schijnen-. ^
—

-

1

overeen komen ; — trop cher use mar'
chandise , Te veel voor eene waar ei
schen of vragen; — pour un autre, goor
een' ander' verkoopen ; — bon pour q. q. %
Voor iemand goed spreken; -- bon, Ie
rekening doen van eerre soon ; -mand
des huiles , etc. , Oliën vervaardigen ;
ook : Oliën inkoopen ; -- fond sur (la
bourse de) q. q. , Op (de beurs van) ie
rekenen; -- une bonne maison, Door-mand
den handel rijk worden; -- queue , Niet
ten volle betalen. *—, scheepsw., als:
,_ eau , Lek zijn; -- le nord, ]Word.
avaarts aanstevenen; — canal , Zich van
land verwijderen; — vent arrière, Voor
den wind zeilen; —pavilion, Eerre vlag
hijschen; -- de l'eau , — aiguade, Wa•
teren, Water innemen; — du Bois, Rotes
innemen ; — voile , Zeilen ; -- petices
voiles , Klein zeil maken ; zie ook Bor•
doe, Chapelie, Feu, Escale , Téce. * _,
in de spraakk. , ten aanzien der veranderingen, welke de woorden ondergaan,
Maken. * --, in het kaartsp. , Geven.
*—, Doen, Handelen, Te werk gaan;
— de son mieux , Zijn best doen ; van
hier: Avoir du savoir-faire, Bekwaam
zijn. °— als: Avoir à -- a q.q., Met
iemand te doen hebben. * —", v. n. eens
2P.,'P.rP. , tat,vrA'2n den _

Staan_

* --

FAIS
V.

imp. Zijn; Ii fait nuit, Het ir nacht;

11 fait du vent , Het waait. * - (se) ,
V. pr. Zich gewennen. * -, Elkander
doen of aandoen , Tegen elkander begaan. *-, Zich verscha ffen; Se - justice, Zich regt verschaffen. * -, Zich
vormen, Vormen; Se - des idées, Denk.
beelden vormen, Zich denkbeelden maken. -` -, Tot stand komen. *-, Ge.
daan worden , Gemaakt worden, Ge.
schieden, Plaats hebben. *—, Zich
voorschrijven ; Je m'en fais un devoir,
Ik maak het mij ten pligt; Se - un
plaisir de q. ch. , Zich een genoegen uit
iets maken; Se - un jeu de q. ch. , Een
spel van iets maken ; ook : Zich niet
ontzien; Se - un honneur, Het zich tot
eer rekenen , Er eene eer in stellen;
Se - des habitudes, De gewoonte aan
om zekere lieden te bezoeken;-nem,
Se - une habitude, Eene gewoonte aan.
nemen ; Se - des ennemis , Zich vijanden maken ; Se - un nom , Eenen naam
maken; Se - aimer, haïr, Zich bemind,
gehaat maken ; Se - médecin , etc.,
Doctor worden; fam., als: Se - vieux,
Oud worden ; Cut homme se fait plus
vieux qu'il n'est, Deze man geeft zich
ouder op , dan hij is ; Se - à q. ch.,
Zich aan iets gewennen. * --, Beter worden, Perbeteren. *— (se),
V. imp. Gebeuren , Geschieden , Plaats
hebben , Voorvallen ; I1 se peut - que ,
Het kan gebeuren, dat; I1 se fait tard,
nuit, Het wordt laat, nacht. °-, m.
in de schilderk. , Manier (van schilde.
ren), vr., Trant, m.
Faisable , adj. Doenlijk , Uitvoerlijk.
Faisan, m. geslacht van vogelen, Faizant,
Fazant, m.
Faisances , f. pl. Hetgene een pachter boven de gewone pacht belooft te geven.
Faisande, f. Faizanthen , vr.
Faisandeau, m. Jonge faizant, m.
Faisander (se) , v. pr. Besterven , Malsch
worden.
Faisancderie, f. Faizantenhok, o.
Faisane, zie Faisande.
Faisceau, m. Bundel, Bos, m. *-, in het
krijgsw. , als : Mettre des armes en -,
,;fie geweren tegen elkander zetten. *-,
als: - optique, Stralenbundel , m. * -,
pl. Faisceaux, in de Rom. gesch., Bijl.
bundel , m. ; ook : Ongeregelde leijen ,
vr. rneerv.
Faiseleux, m. in leigr. , Werkman, welke
den afval uit de groeven brengt, Op?uimer, no.
Faiseur, m. Maker , t''ervaardiger, m.
Faiseuse , f. Maakster , vr.
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Faisselle, f. Kaasvorm, ns.
Faisser, V. a. (Mandetiverk) met gevloch•
ten teen versterken.

Faisserie , f. Open mandewerk , o.
Faisses, f. pl. Twijgen in mandewerk ge
versterking , vr. mrv.

-vlochtenr

Faissier, m. 1Viandemaker, die open werk
vervaardigt, m.

Fait , te , p. p. et adj. , als : Aussit8t dit,
aussitót -, Zoo gezegd , zoo gedaan ; Cela
vaut -, Dat is zoo goed als gedaan;
Tenez sela pour -, Houd dat voor eene gedane zaak; C'est -, Het is gedaan ; C'en est -, Het is met hem ge
als : Un homme -, Een-dan.*_,
volwassen man, Een bezadigd man; Un
homme bien -, Een wel gemaakt man;
Elle est faite an tour, Zij heeft een be.
vallig voorkomen; - à peindre, Uitstek end schoon , Schilderachtig ; fig. Use
ame bien faite, Eene regtschapene ziel;
Tout - , Toute faite , Gereed , Poor de
hand; scheepsw. , Vent -, Gestadige
wind , no. * —, m. Daad , vr., Bedrijf :
o., Daadzaak, vr. , .Feit, o.; van hier:

Les hauts faits (beaux faits) d'armes, De
schitterende wapenfeiten, o. mrv. ; C'est
un -, use chose de - , 11 esc de - que,
Het is eene daadzaak , Het is bewezen,
dat ; Prendre q. q. sur le - , Iemand op
heeler daad betrappen ; Cela est du - de
L. , Dat is door L. gedaan ; Mettre en
- , Poser en - , TVaststell en , kils zeker
stellen 1 tre sur d'un -, Zeker van iets
zijn; Etre an - de, Door en door ken-nen; ook: Grondig verstaan; Au - ,
Ter zake ; Au - et an prendre, adv.
In het oogenblik der uitvoering , Op
de keper beschouwd. *-, bij regtsgel.,
als: De -, Dadelijk, (Defaces); Etre
eta possession de -, In het dadelijke
bezit zijn. * - , als : Faits et articles ,
Punten , waaromtrent eene partij in.
lichting vraagt, o. mrv.; - articulé,
Bepaald punt, o.; - d'une cause, Open.
legging der zaak, vr.; - et cause, Belang van iemand, o.; Prendre - et carise
pour q. q. , Prendre son - ec cause , Ie mands zaak voorstaan of verdedigen;
- de charge, Opzettelijk verzuim, o.;
r- controuvé, Perzonnene daadzaak,
vr.; - inadmissible , Zaak , die niet
toegelaten kan worden, vr.; -- justifi-catifs , Daadzaken, welke iemand ver.,
schoones ,vr. meerv.; - négatif, Zaak,
die Bene andere vernietigt, vr. ; - va.
gue, Onduidelijke zaak,vr.; Voie de -,
Krachtdadig middel, o. *-, Hetgene
iemand voegt, of waartoe hij - geschikt
is, Zaak, vr. ; Ne vors mêlez pas de
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poésie , ce n'est pas votre - , Bemoei u
niet met de poèzij , - het is uwe zaak
(uw vak) niet; Cet homme-lá n'est
pas votre -, Die man voegt niet voor
u; Cette fille voudrait bien se manier,
mais elle n'a pas encore trouvé son -,
.Dat meisje zou wel trouwen willen,
maar zij heeft nog geenen geschikten
mean kunnen vinden; fam. Dire à, q- q.
son -- , Iemand de waarheid zeggen,
Iemand doorhalen. * -, als: En - de,
Ten aanzien van , Met opzigt tot , In het
punt van ; `out-à-fait, ado. Geheel en al.
Faitage, nm. T'orststukken van een dak, o.
,nrv. -, Deklood op de vorst, o. *-,
weleer , T/orstgeld , o. * --, Regt, om

in een bosch hout te hakken voor een
dak, o.
Faitan , zie Fletan.
Falte. m. Vorst, Nok, vr., Top, M. r
Kruin, vr.; fig. Toppunt, o.
Fa4tière, f. Vorstpan,. Nokpan , vr. * -,

Bovenste staak eener tent , waarop het
zeil rust , no.
Faix , m. Last , m. , Zware vracht , vr.;
fig. Last, m. * -, in de bouwk. , als:
Ce b^.timent a pris son - , Dit gebouw
staat nu vast. *-, scheepsw. , als :
on : - de pont, Paard onder de bal.
ken in het ruim, waaronder de ruim stutten staan, o.; - de voile, Ralijk
van een zeil, o. * -, zie Fax.
Fakir, m. bij de Turken, Bedelmonnik,
Fakir, m.
Falaise, f. Steile oever, m.

Falaiser , V. n. van de zee , Tegen eenen

steilen oever slaan.

Falarique, f, weleer, Vuurpijl, m.
Falbala , m. Falbala , vr.
Falcade , f. in de rijsch., zekere Courbette.
Falcaire, m. bij de ouden , Soldaat met
een' krommen degen, m.

Falcons , f. geslacht van planten.
Falcate , f. g eslacht van planten.
Falcatule , F. zekere versteende tand.
Faichettu, ra. zekere roofvogel.
Falcidie, f. ou: Quarte -, Regt, hetwelk
een erfgenaam had, om een vierde ge.
deelte van legaten , enz, af te houden
wanneer na de betaling der legaten,
enz. geen vierde der geheele erfenis
overbleef, o•
Falciforrrm e , adj. in de ontleedk. , Sikkelvorm tg.

F alcinelle, f. zie Erolie.
Falcirostres , in. pl, familie vcn vogelen.
Faiconelle , f. geslacht van vogelen.
Falcorde , f. zekere zwartbonte meeuw.
Falculata, f. orde van dieren.
Falkie > f. eene plant.
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Fallacieusement, adv. veroud., Bedriegelijk.
Fallacieux, use , adj. Bedriegelijk.
Fallin , m. Zware schuimende golf, vr.
Falloir, v. n. imp. irr. et déf. Moeten,
Iferpligt zijn; 11 faut mourir, Men moet
sterven. * - , Noodig zijn ; 11 me faut
un bon cheval, Ik heb een goed paard
noodig. * ^-, als: Combien vous faut -il ?,
,moe veel moet gij hebben?, Igoe veel
ben Ik u schuldig ? * -, met ei) , Schelen, Ontbreken; 11 s'en faut beaucoup
que, etc., Er scheelt veel aan, dat, enz.

Fallope, f. een boompje.
Falot , m. (Groote) lantaren, Stoklanta.
ren, Handlantaren , vr. --, Stinkpot, en. * -, te, adj. fain. Zot , Belag•
chelijk.
Falot.ier,, m. Opziener over de lantaarns

in een paleis, enz. , m.
Falourde, f. Bos brandhout, m.
I aique, f. in de rijsch. , /Vlugge en herhaalde beweging van do achterbeenen
en heupen, vr.
Falqué, ée, adj. Zeisvormig, Sikkelvormig.
Falquer, v. n. als: Faire - un cheval, Een
paard eene buiging met de beenen does;
maken , wanneer men het doet stil staan, o.

Falques, f, pl. Kleine schuifplanken om

het boord van een schip te verhoogen,
vr. noeerv.
Falsificateur, m. L'ervalscher , m.
-

Falsification , f. Vervalschi ng , vr.
Falsifier , V. a. .L'ervalschen.
Faltranck, m. Valdrank, m.
Falun , m. Schelpzand , o.
Falntner , V. a. Met schelpzand metten.
Falunière , f. Gat , tivaar men schelpzand
haalt, o.

Fame, f. veroud., Naam en faam.
Famé , ée , adj. Befaamd; Bien -, Ter
goeder naam en faam staande; Mal -,

Eeryen s/eolaten naam hebbende.

Famélique , adj. hongerig, Die niets te

eten heeft ; van hier ook : Hongerig
uloxiende.
Fameux , use , adj. Vermaard , Beroemd.
* _, Berucht, Befaamd.
Famil, adj. m. van een' valk, Mak , Tam.
Familiariser (se), v. pr. Zich gemeenzaam
maken. Zich te gemeenzaam maken, Zich te veel vrijheid veroorloven.
* -- , Zich gewennen (aan , avec).
V. a. Gemeenzaan maken , Gewennen
(aan , avec).
Familiarité, f. Gemeenzaasisheid, 17ertroum

ivelijkheid, vrijheid , Familiariteit,
vr. ; spr. w. La - engendre ie mépris ,
Al te gr•oote gevneenzaamheid baart
verachting.
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Familier, care, adj. Cemeenzaam, lertrou-

Fanfreluche , f. fam. Nietig versiersel , o,
Fange, f. Modder, m. , Slijk , o.; fig,

welijk , Op eenen gemeenzomen voet.

*--, Gewoon, Dagelijksch, Bekend.
* _, Bijzonder eigen, Gemeenzaam;
Se rendre une langue familiere, Zich eene taal eigen maken. *— , als : Esprit
—, Geleigeest , in. * --, m. Gemeenza
vriend , m. ; Faire le — , Zich te-me
gemeenzaam maken. * -- , in Spanje en
Portugal, Handlanger der inquisitie,
welke de beschuldigden vastzet, M.
Familièrement, adv. Gemeenzaam , Vertrouwelijk.
Familie , f. Familie , vr. , Huisgezin , o.
*_, Elfkomst, Familie, vr., Geslacht, o.
Fatnilieux, use, adj. van valken, 4/tijd
etende.
Famine, f. Hongersnood, m.; fig. Prendre
q. q. par —, Iemand tot zijnen wil
overhalen , door hein het noodige te
onthouden ; fam. Crier —, Over hongersnood klagen; spr. w. Crier — sur tin tas
de ble , In het midden van den overvloed over hongersnood klagen.
Farris, na. zekere zijden stof.
Fanage, m. Hooijen, Drongen van liet
gemaaide gras, o.
Fanaison , f. Hooitijd, no , zie Fenaison.
Fataal, m. scheepsw., zie Phare. *—, Scheepslantaren , vr.
Fanatique , adj. Dweepziek, Dweepachtig.
* _ , Buitensporig gehecht (aan, de) ,
I7erzot op. * _, m. Dweeper, Geest

-drijve,n.
Fanatiser, V. a. n. w. , Dweepachtig maken.
Fanatisme, m. Dweepzucht, Geestdrijve.
rij, vr. * —, Stijfhoofdigheid , On.
verzettelij éheid, vr.
Fandango, m. zekere Spaansche dans.
Fate , f. Verdroogd en afgevallen blad,
o.; Fanes, pl. Loof, o. * --, bij bloemist. , Bladeren , d. mrv. , Loof, o.
Fanégos , m. zekere korenmaat in Por.
tugal en Spanje.
Faner, V. a. floe/jan, Het afge :naaide
gras droog maken. * --, Verwelken
Doen verwelken. * — (s') , v. pr. Perwelken, Verflensen ; fig. Verwelken.
Faneur, m. Hooïjer, m.
Faneuse , f. Hooister, vr.
Fanfan , m. troetelwoord van een klein
kind, Lievertje, o., -Bout, rit.
Fanfare , f. Tra apetgeschal , o.
Fanfaron, adj. lu. 1'ogchend, Snoevend.
m. Pogcher, Snoever,, Zwetser, Snoes.
laan , Wind }naaker, m.
Fanfaronnade , f. Pogcherij , Snoeverij ,
T''indr^aakeri , Grootspraak , vr.
Fanfaron - nerie, f. Zwetserij, vr., Gezwets, o.
Fanfioles, f. pl. Ktvi kjes en strikjes, o, sssrv.

Slijk,, o. `—, Schandelijk leven, o.
Fangeux, use , adj. Slijkerig , Yteil , Mod-

derig, Morsig.
Fanion, m. soort van standaard , Bagaad•

jestandaard , ui.
Fanon , m. Kasrem , m. , Halskwabbe, vr.
* _, Kuil aan den voet van een paard,
an. *_, Walvischbaard, ria. *--, I3reede band aan den arm van den priester,
welke de mis leest, m. *--, Band aan
den bisschopsmijter, m. *—, bij wondti.,
p]. Fanons, Verband voor #ene beenbreuk, a.
Fanraisie, f. Verbeelding, Verbeeldings.
kracht, vr. *—, Zin, Inval, m., Neiging, vr., Lust, Trek, m., Cru,
Luim, vr.; fig. fam. Avoir des fantaisies
musquées, Vreemde grillen of kuren
hebben. *—, Neiging, vr. , Wil, Lust,
m. , Welgevallen, Genoegen,, a., Zin,
m. * _ in de toonk. , Phan tali e , yr.
*--, in de schilderti. , als: Peindre de
—, Uit het hoofd teekenen, Naar eigen
vinding zeekenen; van hier. Une —,
Bene phantasie. * --, in de rijsch.,
Wilde sprong , m., Verkeerde beweging, vr.
Fantasmagorie , zie Phantasmagorie.
Fantasque a adj. Eigenzinnig, Wonderlijk.
Pantassin , in. Poetknecht• , Soldaat, M.
F antastique, adj. Ingebeeld, Onwezenlijk.
Fantine, f. Doorplank aan een' zijdehaspel, vr.
Fantoccini, M. p1. Italiaansch marionet
-tenspl,o.
Fantbme, m. Spook, Spookel, o. ; fig.
Hersenschim , Schijngestalte , vr. ; Un
-- de rol, etc. , Een koning , enz. in
schijn , Een schijnkoning ; S e faire des
fantómes, Zich allerlei hersenschimmen
in het hoofd halen.
Fenton , m. Ijzeren staaf (in Bene schoorsteenpijp) , vr.
S Fanam , m. Eerstempel (aan eenen vetgoden held, enz. gewijd), as.
Faon, na. jong (eener hinde, eens oh.
fants , eener Thee), o.

Faonner , V. n. van eerie hinde , rhee en

olifant , Teerpen.

Faquin , ni. Onwaardige , Deugniet , m,

*—, Houten man, waarnaar meis nasi
de spies stak , m.
Faquinerie, f. fan. Schurkerij , vr.
Fagnir, zie Fakir.
Faquiréisrne, m. Geds'ag der Faksrs, e.
Faraeh , m. een acacia.
Farafe , m. zeker dier.
Faraiiion, M. Kleiere zandbank, vr.
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Faraire , zie Ferrare.
Farais, m. Net (der koraalvissehers) , 0.
Faraison , f. Eerste gedaante , welke het

Farinet, m. Dobbelsteen , die slechts aan
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glar bij het blazen aanneemt , vr.

Faramier, m. geslacht van planten.
Farandole , f. Proven faalsche dans, in.
Faras , m. zeker dier.
Farati, m. Ingang van een vischnet, m.
Farats, m. pl. veroud., Hoop steenen , on.
Farce , f. keurkenw. , Pulse! , o. * —, ze kere spijs, Kalfsoogen, o. meere. °'-

ééne zijde oogen heeft, M.

Farineux, use, adj. Meelachtig, Melig.
* —, in de plantic. , Met meel bedekt.
* — , in de scisilderk., 41 te licht , Te
weinig gedekt. * -=, in de heelk., als:
Une figure farineuse , Figuur van was,
die ruw uit den vorm komt, vr. * —,
m. Meelspijs , vr.
^ Farinier, m. Meelkooper, m.
Fariniére,f. Meelzolder,m,, Meelkamer,vr.
Fario, m. een visch.
Farlouzane , f. een leeuwerik.
Farlouze, f. Veldleeuwerik, m,
Farois, m. eene schelp.
Faros, m. naam van twee soorten van
late appels.
Farouche , adj. van wilde dieren, Schuw,
Wild. * — , van naenschen , Schuw ,

in de letterk., Klucht, vr., Kluchtspel,
o. * —, Poets , Snakerij, vr.
Farceur, m. Iiluchtspeler, Acteur, die enkel in kluchten optreedt, m. *—, Tooneeldichter, die enkel kluchten maakt,
m. *—, Poetsenmaker, Tooneelzot, m.
Farcin , m. bij paarden., Worm , na.
Fareineux, use, adj. Met den worm gekweld.
IJ'lenschenschuw , Ongesellig , Onbe.
Farcir, V. a. Vulsel doen in . . . , Vullen.
schaafd, Wild, Woest; van. hier: Une
* -- , als ,: — son estomac de viandes ,
vertu —, Eene al te strenge deugd.
Cu : Se -- l'estomac, De maag volprop.
pen; fig. Opvullen, Doorspekken; — un Farrage, Farrago, m. Mankzaad, Maste•
luis;, 0.
discours de natin , Eene rede met .LatijnFarréation , zie Confarréation.
sche brokken doorspekken.
Farsanne, m. (Arabisch) ruiter, m.
Farcisseur , m. w. gebr. , guller, 'n.
Farsétie , zie Fibigie.
Farcissure, f. ongebr., Vulling , vr.
Farteurs,
m. pl. bij de oude Rom., FoFard, m. Blanketsel, e.; fig. Valschheid ,
gelmesters, Worstmakers, m. mrv., zie
Veinzerij, vr.
ook- Nomenclateurs.
Fardage , m. Bos hout in het ruim van
Farthing, m. Eng. munt, Farthing (een
een schip , M.
vierde penny), m.
Farde, f. Baal rnochakojij , vr.
Fardeau, m. Last, m., Pak, o•; fig. Last, an. Fasce , f. in de wapenk. , Balk, m.
Farder, v. a. Blanketten ; fig. Opsmuk- Fascé,ée,adj, in de wapenk , Met eenen balk.
ken, Fraaijer doen schijnen, dan iets Fasceaux, m. pl. Met steenen bezette ou.
de schoenen , om den zak van een vischis. * — (se) , V. pr. Zich blanketten.
net te doen zinken, m. meerv.
Fardier, ra. zie Gabrielle.
Fascia-tata, m. zie llio-aponévrotique de
Farene , f. -een visch.
la cuisse.
Farfadet, na. Kaboutermannetje, Kwel.
duiveltje , o..; fig. fam. Ligtzinnig ..Fascicule, f. bij kruidmeng., Arm vol , na.,
zie Brassée.
mensch , m.
Fasciculé , he , adj, in de plantk. , In bun.
Farfara , f. eene plant , Ezelsvoet , m.
dels, Gebundeld.
Farfóniller, v. n. fain. Schommelen, Woe.
ion , Wroeten. * —, V. a. Overhoop ha. Fascié, ée, adj. van schelpen, Gestreept.
Fascies,f.pl. aan schelpen, Strepen, vr..mrv.
len, Dooreen smijten.
Fargues , f. pl. scheepsw. , Zetgangen , m. Fascinage, m. Rijswerk, o.
Fascine , f. Schansbos , Takkebos , on.,
nzeerv. , Zetborden , o. meerv.
Fachine, vr.
Faribole, f. fam. Beuzeling , vr. , Praatje
Fasciner , V. a. Verblinden , Begoochelen ,
voor den vaak , o.
Bekoren , Betooveren.
Farillon, m. Licht op Bene schuit, waart
Fasciolère , f. geslacht van schelpen.
mede men 's nachts vischt, o.
Fasciole,f. geslacht van ingewandswormen.
Farinacé, he , adj. Meelachtig.
Farine, f. Meel, o.; Fleur de —, Bloem Fascolome , m. een viervoetig dier.
van meel , vr. ; — de gruau, Grutten - Faséole , f. zekere boon.
meel , o.; — en gruau, Griesmeel, o. , Fasier, V. n. scheepsw. , Wapperen, Slingeren ; La voile facie , Het zeil kilt of
Grinte, vr.; -- en rame, Ongebuild
komt levendig.
meel , o. ; -- gruauteuse , Korrelig meel,
o. ; -- minérale on fossile , Bergmeel, Fasin , m. dsch met aarde , enz. ver
waarmede men de fornuizen be--mengd,
o. ; — einpoisonnéc , Giftmeel, o.
dekt, v r .
Fanner , V. a, fillet creel bestrooijen.
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Fasquier, in. Fakkelvisscheri j , vr.
Fassaïte, M. zeker mineraal.
Fassure, f. Dat gedeelte eener zijden stof,

,1Vuttelooze menigte, vr.; Un -- de papiers , Een hoop papieren , die geene
waarde hebben, m.
Fatuaire , m. bij de ouden , Waarzeggers
uit ingeving, tn. meerv.

hetwelk tusschen den boom en den kam

van her weefgetouw is , o.
Paste , m. Pracht , f ertooning, vr. *—, 1 Fatuisme, m. w. gebr., Fatterigheid, vr.
Pralerij , Pertooning, Gemaaktheid, Fatuité , f. Lafheid, Zotheid, Zotternij,
Ongerij oudheid , vr. * , in de ge Pracht, vr., Luister, Glans, in. *—,
neesk, , Stompheid , Werkeloosheid van
pL Fastes, Tijdwijzer der oude Rom.,
het brein, vr.
m.; fig. jaarboeken, Registers, o. mrv.
Fastidïeusement, adv. Vervelend, Lang- § Fatum, m. Noodlot, Fatum, o.
( Fau , m , in sommige streken, Bezak , no.
dradig.
Faubert , m, scheepsw. , Zwabber , m.
Fastidieux,use,adj. Vervelend, Langdradig.
Fauberter, v. a. Met eengin zwabber schoon
Fastigiaire, f. geslacht van planten.
Fastigié, ée, adj. Naaldvormig.
Fastueusement, adv. Net statigheid, Hoo-

vaardig.
Fastueux, use, adj. Prachtlievend, Hoe.

vaardig , Opgeblazen.
Fat, adj. m. Verwaand, Ingebeeld, Fatterig. *- 5 m. Ingebeelde gek, Fat,
Verwaande zot , in.

Fatague, f. een kruid.
Fatal, Ie, adj. Noodlottig, Treurig, On.
gelukkig.
als: Tenue —, Tijd

* _,

hetwelk eene door her regt toe.-stip,o
gestane vergunning ophoudt, o.
Fatalement, adv. Op eene noodlottige 'wij
7oodlotlig. *—, Ongelukkig, Bij-ze,1i
ongeluk , Ongelukkiglijk.
Fatalisme , ni. Leer des noodlot:, yr. ,
Fatalismus , o.
Fataiisre , m. Manhanger van de leer des

noodlots , Fatalist , m.
Fataliré, f. Noodlot, o.; — aveugle, Blind
noodlot, o. * —, Ongelukkig toeval, o.
Fathèmites, Fathitnites, m. p1. rdfstaanmelin.
gen van Mahomet door Fathima zijne
dochter. * — , adj. m. p1. , als : Les ca•
?fifes — , De califen uit den stam van
Mahonaed door Fathima.
Fatidique, adj. De toekomst verkondigend.
Fatigant, te, adj. IZermeeijend. *—, Vervelend.
Fatigue, f. T7ermoetjenis, vr.
Fatigné, ée, adj. Vermoeid. * —, Met te
veel moeite bearbeid; van daar : Ge.
dwongen, Gekunsteld. *—, als: Cots.
leers fatiguées, Kleuren, welke derzelver frischheid verloren hebben , vr. mrv.
Fatiguer, V. a. T-"ermoeijen. * — , Mooi.
j e li j k of Lastig vallen. * -. , bij tuint. ,
als: — un arbre, Te veel van een' boom
vergen , Te ,'eel vruchten aan denzelven laten. * — , bij bakk. , als : — les
levains , Te veel van den zuurdeesem
vorderen. * —, V. n. Zich vermoeijen.
* _, scheeps w. , Sterk werken.
Fatras , m. 1d'ietigheden , vr. mrv., Ding'en van geene waarde , o. outcry, * —,

maken.
Faubourg , m. Voorstad, vr.; spr. w. On
y voit la ville et les faubourgs , Men
ziet er een' groeten zamenlo-obi van

,nenschen.
Fauchage, m. Iilaaijen, o. , Maaijing , vr.
Fauchaison , f. Maaitijd , in.
Fauche , .c. iVlaaijen, o.
Fauchée,f. Hetgene een grasinaaijer maait,
zonder zijne zeis te scherpen, o.
Faucher, V. a. iklaaijen. * —, v. is. van
paarden, Maaijen, Maaibeenen. * —,
ten aanzien van zijdenstoffen, Los we3'en.
Fasici,ère , f. Houten ring , m.
Fauchet, m. Bark, vr. * —, Zicht, vr.
* —, bij kaartenhaak. , Kruk , om de stof
ons te roeren , vr.
Faucheur, m. Maaijer, inzond. Gras.
naaijer, in. *—, in de nat. pist., Hooi.
wagens, m. * --, zekere visch.
Faucheux, m. in de nat. bist., hooiwagen, m.
Fauchon , m. Stoppelzeis , vr.
Faucille, f. Sikkel, Zicht, vr. *—, drie
soorten van visch. * —, een Lépidoptère. * —, in de plantk. , geslacht van

planten.
Faucillette , f. zie Martinet noir.
Fauciilon , m. Kapmes , o. , Heep , Hiep,.
vr. * —, zekere klei-ne vijl.
Faucon,.m. geslacht van vogelen, Talk,
M.
in de krijgsd., Eenponder, m.
Fauconneau , m. jonge valk, m. * —, Fel
Eenponder, m. *—, gruis-conet,-.
balk tot ophijsching van lasten, m•
Fauconnerie , f. Valkerij , vr.
Fauconnier, m. T7alkenier , m. ; fig. Mon•
ter un cheval en — , lean de verkeerde
zijde op een paard stijgen.
Fauconnière, f. Palkenierstasch, vr.
Faudage, m. Merk van zijden draden aan

* --,

wollen stoffen.

* --,

Douwen

Fauder.

, a,,

Faudel , V. a. Trouwen en een tee/ten
ken (aan laken).

Faude-t, m. Voetbankje,

scheerders) , o.

Bankje

zie

maa

(der d r oog-
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Faufiler, v. a, Rijgen , (elders : Bessen) ;
fig. Se —, Zich indringen; ook: Zich
naauw verbinden.
Faulde , fa Plaats , waar men kolen
brandt , vr.
Faunoles, f. pl. Landeliike feesten ter eere
van Faunus , o. meers.
Faune, m. Faunas, m. *.-, in de nat. bist.,
Natuurlijke geschiedenis der dieren,
vr., Faunus , en. * --, zekere kapel.

Fausse-orange, f. soort van gele kauwoer.
de, * — , zekere vergiftige Agaric.
Fausse-oreille-de-Mïdas , f. zie Billinze-bouche-rose.
Fausse-plaque, f. Binnenplaat , vr.
Fausse-pleurésie , f. I7alseh zijdewee , o.
Fausse-poire, zie Cougourdette.
Fausse-porte , f. Looze deur , vr.
Fausse-position , f. tialsche positie , vr.
Fauss^-prase, zie Pseudo-prase.
Fausse.quarte , zie Quarte.
Fausse-quille, f. Looze kiel, vr.
Fausse-quinte , f. Kwint , die een' halven
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* _, geslacht van schelpen.

Fau-perdrieux , zie Faux-perdrieux.
Faurrade , f. Omzetting met netten, vr.
Faussaire , m. Pervalscher , m.
Fausse-aigue-marine, f. zekere doorschijnende kalk.
Fausse-aile-de-papillon, f. zekere Cone.
Fausse-aire , f. Kalklaag onder eenen

vloer , vr.
Fausse-alarrne, f. Tralsch alarm, o. Looze
wapenkreet, en.
Fausse-alette, f. Looze zijpilaar, m.
Fausse-améthyste, f. Valsche amethist, m.
Fausse-attaque, f. Looze aanval, m.
Fausse-braie, f. Walicang, Bedekte weg, m.
Fauosè- branche, f. Oud hout, o.
Fausse-branc-ursine , zie Berce.
Fausse-cannelle, f. zie Laurier cassie.
Fausse-chélidone , f. Zwaluwsteen , m.
Fausse-chry solithe, f. Valsche topaas, m.
Fausse-clef, f. Valsche sleutel, m.
Fausse-coloquinte, f. soort van kalabas.
Fausse-corde , f. Valsche snaar , vr.
Fausse-couche , f. Miskraam , vr.
Fausse-coupe , f. Valsche insnijding, vr.
Fausse-duite, f. Gebrek in een weefsel , o.
Fausse-ébène , f. zie Cityse des Alpes.
Faurse-équerre , f. Schuine winkelhaak ,
m., Zwei , vr.
Fausse-étrave , f. scheepsw. , Binnenste.
ven, Slaper, m.
e ausse-fleur, f. Bloesem, welke geene vrucht
voortbrengt , M.
Fausse-galène, f. Onechte Galène.
Fausse-gourtne, f. Valsche droes, m.
Fausse-guirauve , f. zie Abutilon.
Fausse-ivette, f. soort van Germandrée.
Fausse-linotte, f. zie Fauvette birbelée.
Fausse-lysimache , f. zie Epilobe h fleurs
étroites.
Fausse-malachite, f. Groene jaspis, m.
Fausse- marche , f. Schijnmarsch , Palsche
marsch, m.
Fausse- marge, t. bij hoekb., Valscke rand, m.
Faussement , adv. T/alsch, Valschelijk.
Fausse-monnaie , f. Palsche munt, yr.
Fausse-musique, f. verscheidenheid van de
Volute mttsique.
Fausse-page, f. bij boekdrukk,, Fransche

titel, M.

toon verlaagd is , vr.
Fausser , V. a. I7erdraaijen , Verbuigen ,
Krom buigen; van hier : — une serrure
on une clef, Een slot of sleutel ver.
draaijen; fig. Schenden , Verbreken,
.in: — sa parole, Zijn woord breken;
— sa foi, Zijn geloof verzaken; — son
serment, Zijnen eed breken; — sa promesse , , Zijne belofte niet houden ; fam.
— compagnie, Heimelijk uit een gezel -

schap wegsluipen ; ook : In een gezel•
schap niet verschijnen. *— (se), v. pr.
Niet regt zijn.
Fausse-réglisse, f. een Astragale.
Fausse-rélation , f. zekere interval.
Fausse-rhubarbe, f. zie Pigaonon des prés.
Fausse-rose-des-saules , f. Wilgenroos , vr.
Fausse-route, f. bij wond. , Valsche weg , m.
Fausse-sauge-des-bois, L een Germandrée.
Fausse-scalata , f, eene schelp.
Fausses-chenilles, f. pl. zekere popjes.
Fausse-senilie, f. zie Renouée.
Fausses-enseignes, f. pl. Valsche teekene es,
o. meere.
Fausses•lances, f• pl. Blinde stukken, o.
nary., Mouten geschut, o.
Fausses- manches, f. pl. Losse mouwen , 0verneouwen , vr. meerv.
Fausses-pièces,f pI, Y'alsche stukken, o.mrv.
Fausses- plaates- marines, f. pl. zekere po lypachtige zeeproducten._
Fausse-plantes-parasites, f. pl. zekere plan.
ten , welke op de boomen groeijen. *—,
zekere kruipende planten, b. v. klimop.
Fausses-traehées , f. pl. zie Trachées.
Fausset, m. in de toonk. , Palsche dis cant , m, , Piepende stem , vr. * — , in
een vat, Zwikje , o. *—, bij schrijfm.,
4/ te spitse hek eener pen, m.
Fausseté, f. Valschheid, Onwaarheid, vr.
Fausse-teigne , f. soort vals rups.
Fausse-tiare , f. eens schelp.
Fausse- tinne -de-beurre , f. een Cone.
Fausse-topaze , zie Fausse-chrysolitlle.
Faussissjrne , adj. w. gebr. , Zeer valsch.
Faussture , f. erwijding (eener klok), vr.

Faute , f. Misslag , m. , Feil , Fout, y&. '

FAUX

FAUT
Gebrek, o;
d'ortographe, Spolfout,
vr. , - d'impresson , Drukfout , vr.;
- de langue, Taalfout, vr. Ge
, o. , als : Avoir - de . . ., Gebrek-brek
aan , . . hebben ; fain. Ne vous faites pas
- de cela , Spaar dat niet ; S' il venait
- de lui, S'il arrivait - de lui, In.
d5en hij kwam te sterven; - de, BIJ
gebrek aan ; Faire -, Niet kamen , ]Viet
verschijnen; Sans -, Zonderfout, Zeker.
Fautean, til. Muurbreker, sao.
Fauteuil , an. Leunstoel , Armstoel, Lou..
ninistoel , us.; van hier: Tenir le -,
Voorzitten; ook : Zitten te spelen.
Fauteur, in. Begunstiger, m.
Fautif, ive , adj. Die misslagen begaat.
*_, Gebrekkig.
Fautrice , f. Begunstigster„ 'or.
Fauve, adj. 1/aal, Rosachtig. -, als:
Bètes fauves , Rood 'wild

,

0.na.

Paal, Vale, 0.zekere vogel.
Fauvette , f. geslacht van vogelen , Bast.
aardnachtegaal, na.
Fauvrade,f. Afschutting ons le visschen,vr.
Faux, f. Zeis , Sikkel , Zicht , vr; Aiguiser
une - , Eene zeis scherpen , haren ; Mettre Ia - dans une avoine , De haver beginnen te voaaijen ; tig. La - da temps , De
zeis de: tijds , vr., in de ontleedk.,
Zeis, vr,m. zekere visch , Faux
nose, adj. T7alsch, Onwaar. * - , Valsch,
Onecht, Nagemaakt; van hier: —brillant, zie Brillant; Fausse honte, Valsche
schaamte, -ir. ; Fausse delicatesse, Valsche kiesclsheid, vr. Vaisch , Be..
driegelijk. -, Verkeerd • Vaisch ; fig.
fam. Avoir fait - bond, Zijne belofte
niet nagekomen zijn; - feu, liet
van de pan branden. *_, Valsch,
Onderoeschoven, O'necht. °-., Vaisch,
Onjuist. - , adv. Valoch , Verkeerd;
A -, Te onregi , Valsch ; Aller It -,
Wet vinden wat men zoekt ; Porter a
, Niet dragen; fig. Op eenen valschen
grond steunen. na. l'alsche , 0.
* -, Valschheid , T7ervalschiisg , vr.
Faux-acacia, na. zie Robinjer.
Faux-accord , m. Valscio accoord , o.
Faux-acorns , na. zie Iris- des-marajs.
Faux-albâtre , m . zie Alabastrite.
Faux-alun-de-plunie, na. Onechte pluimaluin , na.
Faux -arhousjer, na. zie Cunone.
Faux-argent, in. Zilverkleurige mica, vr.
Faux-asbeste, M. zie Amphibole fi breux.
Faux.baume-duPérou , na. zie Mélilot
odorant.
Fauxbenjoin , na. zie Badanaier de Bourbon.

faux -bois, no. Waterloot, vr., Onvruchtbare tak, sas.
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Faux.bois.de.camphre, ni zeker welriekend

ho os t.

Faox-bonabx , in. stam van insecten.
Faux-bourdon , na. zie Abeille noble.
Een t oonig gezang van verscheidene
stemmen , Psaltaogezang 0.
Faux-brésiilot, in. zie Brésillot de Saint,

Domingue.
Faux-brill,ant , m. Bedriegelijke schijn,

na., Kiatergoud, o.
Faux-buis, m. zie GaIé, Fernélie et Fragon épineux.
Faux-cabestan , M. cene sciseip.
Faux-café , na. vrucht van den Rjcjn.
Faux-calarnent , ria. zie Iris faux-acorns.
Faux-chamaras, us. zie Gernaandrée des bojs
Faux-chervi, na. zie Carotte sanvage.
Faux-cbouan , na. Zaad van den Myagre
oriental , 0.
Faux-dote, na. zie Turnère a fleur de cisteo
Fauxcorail , na. Onecht koraal , 0.
Faux-côté , in. Overisasogende zijde van

een sc/sip, vr.

Faux-coup , na. IUisstoot , Slag , die niet
geraakt heeft , m.
Faux-cumin, na. Oneebte komijn, vr.
Faux-cytise , na. zekere plant.
Faux-dianiant, na. zie Zircon limpide.
Faux-dictanie , In. 500ft van Dictasne.
Faux-ébénier, in. zie Cityse des Alpes.
Fassx-emploi, Ill. Palsche opgaaf in cene

rekening, vr.
Faux-étai , na. scheepsw. , Looze stag , na.
Fauxétambord, na. Looze achtersteven op
schepen , na.
, liet
Faux-feu , in. , als : Le fasil a fait
bruid is van de pan gebrand. * _,
scheepsw., Pl. Faux-feux, .lilikyurcn,

.0. meerv.

Faux-fond, na. bij passementw. , Grond , isa.
Faux-frais , na. p1. Buitengewone proceskosten , vs. aoseerv. Buitengewone

kosten, na. ineerv., Buitengewone uitgaven, vr. nseerv.
Faux-frère, m. Va/sc/se broeder (die de
geheimen van een genootschap verraadt), na.
Faux-froment, in. Vioghaver, nat
Fauxfuyant, in. Sale uitvlugt , vr.
Faux-germe, na. Oni'ijdige vrucht ,
vrucht, vr.
Faux-grenat, na. Donkerroede granaat , vr.
Faux-incident, in. Teg enwerping, om een
stuk voor valsch te verklaren, vr.
Faux-indigo, us. zie Galéga.
Faux-ipécacuanba , na. Oneclote ipecacuanha , vr.
Faux-jalap , on. zie BelIe-de-nuil.
Fatz-jour, in. Valsch licht , Va/lie/sc, o.
Faux-lapis, na. Steen van 4rmeniü ,
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FAUX

Faux1otTer, in. zie Gilnole.
Faux-lupin ., in. soort van klaver.
Faux-manteau , in. Schoorsteenmantel ,
Faux-marcher, m. Waggelende gang (van
een bert) , in.
Faux -marqué , in. Onregelmatigheid in de
takken aan de horens van een hert,vr.;
Le cerf porte quatorze faux -marqués , Het
bert heeft acht einden aan den eenen
en zes aan den anderen kant van deszei]: i-cwigt.
Faux-mélèze , in. eene plant , 4spalathus
chsnopoda.
Faux-monnayeur , m. l7alsclie -mun ter , in.
Faux-narcisse , in. soort van narcis.
Faux-nerd, in. Wortel van den Ail eerpenin, in.
Faux-iiéiller, m. soort van niispelboompje.
Faux-or, in. Goudkleurige mica, vr.
Faux-ourlet,m. Benaaijing vr., Omslag, in,
Faux-panneaux , in. p1. Plankje: in plaats
van glas aan eene koets , o. mry.
Faux-pas , in. Misstap , en.
Faux-perdrieex , Faux.perdrier, m. zekere
roofoogel, P a t r ifzenvanger, en.
Faux-pitnerit, in. Schinas Me/Jut.
So lanum.

Faux.pistachier m. soort van SapiyIier.
Fauxp1ancher, in. Dubbele zoldering, vr.
Faux-poivre , zie Pirnent.
Faux -pont, in. scbeepsw., Koebrug, vr.
Fauxprase , zie Pseudo-prase.
Fuxprtre , in. 1'alsche priester, in.
Faux.prophête, rn. IZalsche prefeet, M.
Fauxquartier , in. liielsrnk aan pantoff'els,o.
Faux-qunquina, m. naam van eenige ki
n'ü htige planten.
Faux-raifort, in . zie Cranson rustique.
Faux ras , in. Trekplaae met een enkel
gat, -or.
Faux-rembuchement , en. l7ersclsuiling en
onus iddellijke vederverschijning van
een kort , vr.
Fauxrepaitre , M. Weiden van het hert,
zender door ee slikken , o.
Fat x-rubis , in. Onec/ste robijn , in.
Faux.sabord , ei. acheepaw. , Blinde geschutpoort , 'cf.
F0uxsafltal du Brésil, in. zie Brésillet.
Faux-santa1 de Canadie, na. zie Bois de
l'alaterfle.
Fanxsaphir, M. Onechte sap/sir, M.
Faux.spifl , In. Z?t Pesse,
Faux.saunage,1Th' Verkoop van smokkelzout,
wanneer de invoer verboden was, vs.
Fux-oauflier, M. Yerkooper van smokkel-

zout, M.
FauxscorPiOfl, fl1. Iti tie nat. blat., zie Pince.
Faux-se , in . Smok/seizout , 0.
FauX.SCtflblaflt, in.

Valsche sc/si/n, M.

FAVO
Faux-sénd , vs. zie Baguenaudier .
Faux.sjrnaronba , m. zekere wortel.
Faux*souchet , m. zie Latche.
Fauxsphalt , in, zie Feidspatla.
Faux-sycomore, m. zie s'zédérac.
Fauxtabac , ni zie Nicotiane rustique.
l auxteinc , m. Onechte verw , vr.
Faux.télescope , m. eene schelp.
Faux tésnoir, , in. Valsche getuigd , vs.
Faux-thé , us. zie Aistone.
Faux thuya, m, soort van cipres.
Fauxtirant, vs. soort van balk.
Faux-titre, fl1. zie Fausse.page.
Faux-trèfle , In. zie Pollinie Asiatique.
Faux-tremble , m. soort van Polypier.
Fauxturbjth , vs. Onechte Tutbith.
Favagite, zie Favonite.
Faval , m. zekere schelp*
Favelotte , f. Boon, vr.
Favelou , na. zie Laurierthym.
Faveur, F. Gunst, Genegenheid, vr.; van
hier: Homme de - , Man zonder verdiensten , die zijne bevordering enkel
aan gunst te danken heeft, m.; Place
de - , Plaats, die slechts aan eenen
g unsteling wordt gegeven, vr. ; fig.
Cette naarchandise prend -, Deze waar
komt in trek ; Cette opinion'-lá prend
-, Das gevoelen begint in zwang
te komen; v otre livre peed -, Uw boek
begint in trek te komen. , Gunst,
vr., Gunsebewijs, oGunst, (die
eene vrouw den man bewijst ,) vr.;
Accorder les dernières faveurs , De laatSte gunst toestaan. , boert., pl. Faveurs (de Vénus) , Gevolgen van eenen
verboden' minnehan del , 0. SOOrt'.
bij regtsgel., Begunsti'ing , Gunst, In.
schikkelijkheid, Toegevendheid, yr.;
Jugement de -, Vonnis uit gunst . o.;
verder: En - de, Uit aanmerking van;
ook: Ten nutte , Ter dienste, Ter gunste , Ten voordeele van ; En votre -,
In uw voordeel; van hier : Prévenir en
- de q. q., [, 00r iemand innemen; A
is - de, Onder begunstiging van s Met
-, in den kooph., als:
behulp van.
Jours de -s Respijtdagen, vs. meerv.
*-, soort van zeer smal lint.
Faviens , m. p1. Jonge lieden bij de offers
aan Faunus, in meerv.
]F auvisse , f. bij de ouden , Onderaardsche
bewaarplaats voor kostbaarheden , yr.
Favonie, f. geslacht van planten.
Favonite , f. zie Astrolte.
*_
Favorable, adi G unstig Genegen.
, flat in ieGunstig, Voordeelig.
mand: voordeel is, iferzachtend.
Favorabletnent, adv. Gunstig.
Favori, ite, adj. i3egnnstigd, Geliefkoosd,

FAVO

FEMM

Inzonderheid behagend. * — , m. Guns-

gewend, Valsch. * —, Verzonnen. s—,
Blind; Porte feinte, Blinde deur, vr.
Feinte , f. Veinzerij , vr. * — , in de toonk. ,
Verhooging of Verlaging eener noot door
een kruis of mol , vr. * —, bij boek.
drukk, , als : Faire one —, Den inkt ongelijk op het lood brengen. * —, in het
scherm. , Verleiding, vr. * —, naam

teling , m.

Favoriser, V. a. Begunstigen.
Favorite, f. Gunsteling , vr. * --, zeker
hoen.
Favosite, f. geslacht van Polypiers.
Favouette , f. eene plant.
Fax, m. y'erdeeling van een leiblok, vr.
Féage, m. Erfleen, o.
Féal, adj. m. veroud., Getrouw; A nos
amés et féaux . . . , Ian onze lieve en
getrouwe ...

Fébricitant, te, adj. Koortsig. *—, m.
Koortsig mensch, in.
Fébrifuga, f. naam van drie planten.
Fébrifuge , adj. Koortsverdrijvend ; Médicament — , on : *—, m. Koortsverdrijvend middel , o.
Fébrile, adj. Koortsachtig, Koorts aan
-duien.

Fécale , adj. f. in : Matière --, Blenschen.
drek , Drek, m.
Fèces, f. pl. Droesem, in., Bezinksel, o.
Fécial, m. bij de oude Rom., Ambtenaar,
welke den oorlog verklaarde of den
vrede sloot , w e
Fécond , de , adj. Vruchtbaar.
Fécondance, f. n. w., Vruchtbaar maken
-de
kracht, yr.
Fécondant, te, adj. Bevruchtend.
Féeondation, f. Bevruchting , vr.
Féconder, V. a. Bevruchten.
Fécondité , f. Vruchtbaarheid , vr.
Fécule , f. Zetmeel , o.
Féculénie , f. Droesem , m. , Bezinksel , o.
Féeulent, te, adj. Drabbig, Met bezinksel.
Fédéral, le , adj. Bondgenootschappelijk.
Fédéralisme , m. Stelsel van eene bondge.
nootschappelijke
ke regering , o.
Fédéraliste , m. Planhanger van het fede.
ralismus , Federalist , m.

Fédératif, ive, adj. Verbonden , Vereenigd;
Gouvernement —, Bondgenootschappelijke
regering, vr.
Fédération, f. Verbond , o.
Fédéré, adj. m. Verbonden.
Fédéretz, m. Plsairspies,glas, o.
Fédie , f. geslacht van planten.
Fée, f. Toovorgodin , Fee, yr.
Féerie, f. Tooverkunst , yr.
Féfé , m. een aap.
Fégoule, m. een worm.
Fegu ères , m. zie Figuier.
Feindre, V. a. irr. Peinzen, Voorwenden,
Voorgeven. * --, Uitvinden, Smeden,
Verzinnen , Verzieren, Verdichten, *—,
V. n. Veinzen. * —, Aarzelen, Schuwen, Zich ontzien. *—, fam. Een wei.
nig mank gaan.
Feint, te, adj. Geveinsd , Gemaakt, Foor.
,
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eener Clupée.

Feintiers, m. p1. zie Alosieres.
Feintise , f. veroud. , Veinzerij 1, vr.
Félatier, m. Glasblazer , m.
Feldspath, m. Feldspath , yr.
Féle , f. bij glasblaz. , Blaaspijp , vr.
Fêlé , ée, adj. Geborsten ; fig. fam. Avoir
la tête fêlée, Le timbre —, Niet wel bij"
liet hoofd zijn.
Fêler, v. a. Doen bersten. (se) , V.
pr. Bersten.
Félicitation , f. Gelukwensching , vr.
Félicité, f. Geluk, o., Gelukzaligheid ,vr.
Féliciter, v. a. Geluk wenschen (met , de)..
* — (se) , V. pr. Malkander geluk wenschen ; ook : Zich geluk 'wenscheni ook:
Zich verblijden.
Félin, m. zeker gewigt van zeven en een
vijfde grein .
Félins , m, pl. familie van dieren.
Félon , nne , adj. Trouweloos , Meineedig.
Félongène, Félongne, f. zie Chélidoine.
Félonie , f. Ontrouw van eersen leenman
tegen zijnen leenheer , yr.
Félouque, f. in de Middel!. zee, Felouk, vr,
Felunière, zie Falunière.
Félure, f. Berst , m.
Femelle, f. Wijfje , o., Moer, Vrouw.
* — , pl. Femelles , scheepsw. , Vinger.
ringen van het roer , m. meerv. * ---,
soort van veren. * — , adj. Vrouwelijk,
Wijfjes ...

Femelot , m. scheepsw. , zie Femelle.
Fémier, m. veroud. , Modderpoel , in.
Féminaux, adj. pl. veroud. ,flan de yrouwen verslaafd.
Féminiforme,adj. ongebr., Naar Bene vrouw
gelijkende.
Féminin , ne , adj. Vrouwelijk , A ls van
Bene vrouw. * — , in de dichtk. , Vrouwelijk , Slepend , Liggend. * — , in de
spraakti., Vrouwelijk. *--, m. Voet'welijk (geslacht), o.
Fé!riniser, V. a. in de spraakk., W. gebr.,
Vrouwelijk maken.
Femme , f. Vrouw , vr, , Persoon van het
vrouwelijk geslacht. * —, Vrouw, Ge.
trouwde vrouwe, vr. ; Prendre —, Toon.
liven. * --, Vrouw (hetzij gehuwd of
ongehuwd) sedert de huwbare jaren,
vr.; Bonne —, Goede vrouw, vr.; ook:
vrouw $ vr., Moedertje, o.; ook: Ligt.
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geloovige vroutiv, vr.; -- de chambre,
Kamenier, vr.; -- de charge, Huis.
houdster, vr.; Envie, Fantaisie ou Appétit de — grosse, Belustheid eener zwan.
gore vrouw, vr. * — , bij regtsgel. ,
als: — commune (en biens), Vrouw, die
in gemeenschap van goederen leeft, vr. ;
— non commune , Vrouw, die niet in
gemeenschap van goederen getrouwd is,
vr.; — usante et jouissante de ses droits,
Vrouw , die hare eigene goederen zelve
beheert , vr. ; — lége, Vrouw , die een
leen bezat , dat tot de krijgsdienst verpligtte, vr. ; — franche , Vrije vrouw,
yr.; -- collière on coutumière , Vrouw
van niet adellijke geboorte , vr.; — de
corps, Dienstbare vrouw, Slavin , vr.
Femnaelette,f. veracht.,Onnoozele vrouw,vr.
Femme- marine , f. zie Lamantin et Manati=
Fétnoral, le , adj. Van de dij ; Artère fé•
morale , Dijader, vr.
Fémoro popliti- tibial, m. zie Muscle poplité.
Fétnoro•précibial, m. zekere dijzenuw.
S Fémur, m. Dijbeen , o.
Fenaison,f.Hoo i ti j d,m., *— ,Grasmaai j en,o.
Fenasse, f. Groen voeder van haver, enz.,
o. *—, zie Sainfoin.
Fen-chop , m. zeker dier.
Fendant, m. fam. als ; Faire le —, Zwet-

sen, Snoeven.

FES.

FEMM

Fenderie, f. Kloven van het ijzer tot sta.
'en, o. *—, Kloofplaats, vr. *--,
Kloofwerktuigen, o. meere. , Kloofge.
reedschap , o.
Fendeur, m. Klover, m.; fig. — de na_
seaux , Dreiger , m.
Fendeuse, f. Tandenkapster , vr.
Fendiller (se), V. pr. van hout , Bersten,
Splijten , Springen.
Fendis, m. Laatste splijting der leiblok
vr.
-ken,
Fendoir, m. Kloofmes , o., Kloofbeitel,
vr.
m., Kloofbijl,
Fendre, V. a. Kloven, Splijten, Kilo.
yen, Doen bersten ofsplijten; van hier:
L'oiseau fend l'air , De vogel klieft de
lucht ; — la presse , Door oenen drom
van mensehen heendringen ; — on bataillon, Een bataljon uiteen drijven; fig.
— le coeur à q. q. , Iemand het hart ver
Ce bruit me fend la tête, Dat-scheurn;
leven doet mij het hoofd vaneen springen ; Geler à pierre —, Vriezen , dat het
knapt. * — (se), v. pr. Bersten , Splij.
ten, Open bersten. * —, v. n. fig. Bers.
ten, flan stukken springen ; La tête
me fend de douleur , Het hoofd berst mij
van pijn.
Fendu , ue, adj. Gespleten; van hier : A.
voir les yeuz bien fendus, Groote en ee.

nigzins langwerpige oogen hebben ; Cet
homme est bien —, hij is goed ge
om te paard te zitten; Ce chew-makt,
val a les naseaux bien fendus , Dit paard
heeft eenen mijden neus.
Fendule , f. geslacht van planten.
Fène, zie Falne.
Fenestré, ée, adj. in de plantk., Met

gaatjes.
Fenestrelle, f. zie Giroflée des fenétres.
Fenétrage , m. Vensterwerk , o.
Fenêtre, f. lesaster, o.; fig. Jeter tout par
les fenêtres , olies verkwisten. * —,
bij horlogiew. , Opening in Bene plaat,
yr. * --, in de outleedk. , in het oor
Venster , o.
Fenil, m. hooiberg, m., Hooischuur , vr. ,
Hooizolder , m.
Fennec, m. geslacht van zoogdieren.
Fenouil , m. Venkel , vr. * — , Venkel
zaad , o.
Fenouillet, m. zekere appel.
Fenouillette, f. zie Fenouillet. *—, Ven kelivater, o.
Fence, £. Berst, Borst, Barst, m., Spleet,
Reet, Scheur, vr.; van hier: bij tuint.
Inter on Greffer en —, Oculeren. *—,
pl. Fentes, Kloven , vr.
Fenté , de , adj. Met eene spleet openend.
Fentoir, m. Hakmes , Splijtmes, o.
Fenton, m. zie Fanton. *—, pl. ? entons
scheepsw., Ruwe houten voor houten
nagels, o. meere.
Fenugrec, m. zekere plant, Fenigriek , vr.
Féodal , le, adj. Leenroerig; Bien —, Leen
Seigneur -- , Leenheer , m. -goed,.;
Droit —, Leenregt, o.
Féodalement, adv. Uit kracht van SSer
leenregt, Te leen, In leen.
Féodalité , f. Leenroerigheid , vr.
Fer, m. Ijzer, a.; J1ine de —, Ijzer wij n , vr. ; De -- , Ijzeren ; fig. Coeur
de —., Stee;sen hart, o. ; Ciel de —, On.
gunstig klimaat , o. ; Corps de - -, Lig
ijzer en staal, o.; Santé de-chamvn
—, Sterke gezondheid, vr.; fam. Avoir
une tête de —, Onverzettelijk zijn ;
Jong de —, Ondragelijk juk, o.; Sceptre de --, Ijzeren schepten, ns.; spr. w.
Battre le — pendant qu'il est chaud, liet
ijzer smeden, terwijl het warm is.
* .— , pl. Pers , Ijzers , o. ncrv. , Boei jen , vr. meere. ; Mettre aux fers, In
boeijen klinken. *--, Moordwapen,
Staal , Zwaard , o. , Oorlog , on. * —

2

bij dicht. , als : Age de —, Ijzeren eeuw,
Ijzer,
yr+ * —, Punt, vr., Scherp ,

Staal , o. ; van hier: Se battre It —

éfnoulu , Met scherp wapen vechten ;

fig . Hevig twisten tlattre le —,

Scher-

FERM

FERA,
men. *-- s scheepsw., als: — de gaffe,
Sloephaak , say. ; -- d'are-boutant , Ijzeren haak van eenes zeilboom, Maa.; —
de chandelier, de pierrier, Stander van
eenen draaibas, m.; — de girouette,
Spil van eenen windwijzer, vr.; — h
calfat, Breeuwijzer, o. *-- i o n: — de
zer, Ijzer , o., spr. w.
cheval, Hoefijzer,

Quand on quitte un maréchal, it faut payer les vieux fers, I7anneer men van eenen ambachtsman afgaat, moet men hem
het verschuldigde betalen ; Toinber les
quatre fers en l'air , De T eenen in de
lucht steken. * —, in den vesting')., als :
~ a cheval, Merk in de gedaante van
eenhoefijzer , o,, Halve maan , vr.; van
hier : Table en — à cheval, Tafel in de
gedaante eener halve maan , vr. * —,
Strijkijzer , o. * —, als : — d'aiguillette , Beslag, o. of Naald eens veters,
vr. * -- , Werktuig van ijzer , Ijzer,
o.; — h friser, Krulijzer, o.; fig. 'Vlet-,
tre les Pers an feu , De handen uit de
mouwsteken, Met ijver eens zaak behartigen. * -- , bij het wegen van munt.
stukk. , als : Etre entre deun fers , In
evenwigt zijn.
Fer-à-cheval, m. zekere vledermuis.
Férales , I. pl. bij de ouden , Feesten ter
eere der dooden, o. meers.

Féramine , f. Ijzersteen , m
Férandine , f. soort van stof.
Férandinier, m. Fe randi ne zveve r , vs. * —,
zekere kist.

Fer-à-repasser , m. zie Casque tricoté.
Ferbéria, f. geslacht van planten.
Fer-blanc, m. Blik , o. ; De — , Blikken.
Ferblantier, m. Blikslager , m.
Fer-chaud , m. (fleece) zode , vr.
Fer-de-lance, m. zekere vledermttis.

Féreirie, I. een boonspje.
Férentaires , Férendaires, m. -p1. bij de oude
Rom., LIgte hulptroepen , m. meere.
Férès, m. een Cétacé.
Féret, m. zeker werktuig der glasbla.
zers. * ---, bij kaarseum., zeker blik
pijpje.

-ken

Féret-d'Fspagne , m. soort van Hénatite.
Férial,le,adj.Tot de weekdagen behoorende.
Férie, f. in de R. K. kerk, Weekdag, te.
Férine, adj. f., als : Toux —, Hardnek
hoest , m,

Férir , V.

a. enkel in :
of stoot.

-kige

Sans coup —,

Zon
-derslag

Fe^•ler, V. a. scheepses., als: — les voiles,
De zeilen vastmaken.

Ferlage , m. i7astiszaken der zeilen , o.
Ferlet, m. Kruis (ter,ophanging van nat
papier), o.

Fermage,

m, (jaarlfjksche) pacht, vr.
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Fermaille, m. Ijzeren tralie, vr.
Fermant, te , adj. , als s A jour — , Met
het einde van den dag; A nuit fermante ,

Tegen het einde van den nacht ; A

portes fermantes, Met poortsluizen.
Ferme, adj. Vast; Corps --, Vast lig.
chaana. *., Past , Onbe^vegelijk; II
est — sur ses jambes , Hij staat vast op
zijne beenen ; Etre — sur ses étriers, zie
Étrier; fig. De pied —, Zonder eenes
voet te verzetten ; ook: Standvastig ;
ook : Moedig, Onverschrokken; Faire
—, Moedig strijden; Parlor d'un ton —,

Op eenen vasten toon spreken; Avoir
la main —, Eene vaste hand hebben;
fig. Vasthouden, Moedig verdedigen
wat men heeft ; Avoir les reins fermes,
Kracht hebben; Un coup — , Een sterke
slag , m. * — , fig. Onwrikbaar, Stand.

vastig, Ferm. *--, als: Avoir le jugement ou l'esprit —, Een gezond oordeel
hebben ; Un style —, Een krachtige
stijl, m. * —, in de schilderk., als:

La manière de ce peintre est —, Deze
schilder heeft een vast penseel; ook:
Zijne manier is eenigzins vast ; Un
pinceau — , Eer,. vast penseel , o. ; Un
burin —, Eene vaste etsnaald. *—, adv.
Vast , Sterk , Krachtig. * --, interj. Sta
vast .' , Houd moed . * — , f. Pachthoeve , Hoeve , Boerderij , vr., Pacht.
goed, o. * — , Pacht , vr. , als : Don.

nor h — , In pacht geven , Verpachten;
Prendre h —, In pacht nemen, Pachten.

*_, Pachterswoning, vr. *—, Deco.
ratio achter op het tooneel , vr. * —,
bij timmerl. ,

Dakbalk, m. * --, zeker

kansspel, Pachtspel , o.
Fermement, m. Past. * —, Sterk, Duch_
tig. *—, Standvastig, Moedig, Kloek
f en sterk.
Koen , Stijf
-moedig,
Ferment , m. Hetgefe de gisting bevor•
dert ; fig. -- de discorde , etc. , Hettgene
de tweedragt , enz. voedt.

Fermentable, adj. Voor gisting vatbaar.
Fermentatif, ive , adj. Eene gistende kr acht
hebbende.
Fermentation , f. Gisting , Gesting , vr.;
fig. Gisting, vr.
Fermenter , V. n. Gisten , Gesten , Tamer..
ken, Rijzen; fig. In gisting zijn, Aan
het gisten zijn.
Fermentescibàe, adj. Voor gisting vatbaar.

Fermer, V. a. Sluiten , Toedoen, Toema..
ken , Toesluiten ; -- la porte sur q. q.,.
De deur achter iemand toesluiten; •.
— Ia porte a q. q., De deur voor iemand_
sluiten ; --- la porte au nez de q. q.,
Iemand de deur voor den neus toeslui-
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ten; van hier: — au loquet, Op de Férocité , f. TJ"ildheid , vr. ; fig. Woest
held, Wreedheid , vr..
klink doen; — a la clef, Op het slot
doen ; — à double tour , Op het nacht- Férocosse , m. zekere palmboom.
slot doen of sluiten ; — au verrou, Gren- Férole , m. een boom.
delen, Toegrendelen; -- au crochet, Met Féronie , f. geslacht van insecten. * -igeslacht van planten.
den haak sluiten, Den haak op . . .
doen ; — en dedans, Taman binnen slut- Ferra, m, een vi sch.
ten ; fig. — la porte à ..., De deur slui. Ferraillage, m. w. gebr., I7echterij. *Zucht tot vechten , vr.
ten voor . . . , Verwerpen, Uitsluiten.
* — , Sluiten, Toemaken, Den ingang Ferraille , f. Oud ijzer , o.
in ... beletten of verhinderen ; fig. — Ferrailler, V. n. fam. Vechten , Krakeelen
son coeur a la haine, Zijn hart voor Ferraileur, m. rechter, m. *—, Oud- roest.
m. * —, Degene , welke het ijzerwerA
den haat sluiten. *--•, Sluiten, Toevoor de koperslagers maakt, Smid, m
doen, Toemaken, Digt maken, Toeslaan,
Toetrekken, Toehalen, Toedrukken, Toe- . Ferran dine , zie Férandine.
stooten , Toestoppen ; fig. -- sa bourse á Ferrant , adj. m., als: Maréchal —, Hoef
smid, m.
q. q., Zijne beurs voor iemand sluiten ; Les bourses soot fermées , Bet geld Ferrare , f. geslacht van planten.
is schaarsch ; — les yeux à q. q. , Ie. Ferrasse , I. Ijzeren kas, waarin het glas.
werk in den oven gezet word, vr. *--,
mand de ooges toedrukken ; fig. — la
Deur van Benen glasoven, vr.
bouche à q. q., Iemand den mond stop.
Ferre, f. Tang , waarmede de glasbla.
pen ; — la bouche à la médisance , etc.
zers het bovenste van Bene flesch maDen laster , enz. den mond stoppen ; —
ken, vr.
boutique , Zijn' winkel sluiten. * ---,
Sluiten , Eindigen ; — le cortege, la Ferré , ée, adj. , als : Eau ferrée, Ijzer.
water , o. ; Chemin — , Stevige weg,
marche , Het hek sluiten. *—, als: —
Vaste weg , m.; fig. fam. Etre — , on
un bateau, Eene boot vastmaken. * —,
Etre — à glace , Zeer bedreven zijn
in de rijscli. , als : — ure volte, Taman
(in, sur).
hand veranderen. *—, Insluiten, Omgeven , Omringen. * -- (se) , v. pr. Ferrernens , m. p1 IJzerwerk (aan een
schip), o.
Sluiten, Zich sluiten, Toegaan, Toehee/en. *_, v. n. Gesloten worden. Ferrement, m. Ijzeren gereedschap, Instru mint , o.
Toegaan , Sluiten.
Fermeté, f. T7astheid, vr. *—, Vastheid, Ferréole , ±1 een boom.
Onwrikbaarheid , Onbewegelijkheid, Ferrer, v. a. Fan (het nood/ge) ijzer voorzien , Beslaan (met ijzer). * — , als:
vr. ; fig. Standvastigheid, Onverzet•
— on cheval, Een paard beslaan ; spr. w.,
telij kheid , vr. * —, als : — du style,
-- la mule, Iemand iets duurder aan
Kracht van den stijl, vr.
dan waarvoor galen liet ge -rekn,
Fermette, f. Kleine dakbalk, m.
heeft. * — , als: — des aiguillet--kocht
Ferrreture, f. Sluiting, -vr., Sloten , o.
tes , Veters beslaan. * —, als : — la
meerv. * —, bij slotenmak. , zie Pêne.
filsse , Het vlas wrijven ; --- ene pièce
*—, in de bouwk. ,, zekere doorboorde
d'écoffe, Fen stuk stempelen.
steen. *—, Sluiting, vr., Sluiten, o.
Ferret , m. Nestelbeslag , e. * — , bij wasFermeur, m., als: — des paupières, Sluit
kaarsenmak. , Blikken pijpje, waarin
vr.
-spierdwnkbau,
de pit gedaan wordt, o. * — , zekere
Fermier, m. Pachter, Pachthoevenaar,
vogel. * —, in den hand. , als : — d'EsBoer, op eerie gepachte plaats , ns. * —,
pagne, zekere bruinsteen,
Pachter (bij het gouvernement), m.
Ferretier, m. Hoef'iamer , m.
Fermière , f. Pachtster , Boerin , vr.
Fermoir, m. flank , m. , Slot, o. (aan een' Ferreur , m. , in : — d'ai uillettes , Peterbeslager, m. * — , Stempelaar , m.
balk.) * _, zeker werktuig om schepen
wat
te maken. * — , soort van beitel , Eer- Ferrière, f. Zak, welke alles bevat,
tot het beslaan van een paard noodig
moor, o.
is , m. * — , Oereedschapzak , m.
Fermure, f. scheepsw., Vulling, vr.
Fernambouc, m., als : Bois do —, Fernam- Ferrilithe , m. zie Basalte.
Ferron, m. I^.jze rkooper , Koopman in
bouchout, Provinciehout, o.
Staafijzer, m.
Fernandèze, f. geslacht van planten.
Ferronnerie, f. Ijzerwerk , o.
Fernel, m. een boom.
Féroce, adj. Wild , (T'leeschyretend); fig. Ferronnier , m. ijzerkramer , LJzerkCoper, m.
WYi ld , Woest , Wreed.
.
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Ferronniére , f. I, jzerkraamster, Ijzer.

koopster , vr.
Ferrotier, m. Glasblazersgezel, m.
Ferrug,ineux , use , adj. Ifzeraardig , Ijzer

bevattend, Ijzerachtig.
Ferrugo, m. w. gebr.. Roest (van ijzer), m.
Ferrumination, f. w. gebr. , Soldering van

ijzer

,

vr.

§ Ferruminatrix , f. soort van Crapaudine

en Maquette.
Ferrure, f. Ijzerwerk, o. * —, Beslaan
(van een paard), o. * —, Wijze van
beslaan, vr., Beslag, o.
Ferté , f. verou'd. , Sterkte , Vesting , vr.
Fertile, adj. Vruchtbaar.
Fertilement, adv. Vruchtbaar.
Fertiliser, v. a. Vruchtbaar maken.
Fertilité, f. Vruchtbaarheid , vr.
Féru , ue , adj. fig. in : Etre — d'une femme,
Smoorlijk op eene vrouw verliefd zijn.
Férule , f. Plak, vr. ; fig. Etre sous la —
de q. q., Onder iemands plak staan.

* —, geslacht van planten, Berkwor.
tel, m.
Fervemment,adv.purig,puriglijk, Ijverig.
Fervent, te, adj. Vurig.
Ferveur , f. Luur, o. , Ijver , m. , Drift,
vr. ; fig. Une — de novice , Een voor.
bijgaande ijver , m.
Ferze, f. Breedte van Zeildoek , vr.
Fescennins , m. pl. bij de oude Rom. , zei
kere losse verzen.
Fesour, m. zekere schop.
Fesse , f. Dij, Bil, vr.
Fesse- cahier, m. fam. Kopijist , Brood.
schrijver, m.
Fessée , f. fam. als : Avoir la —, Twat voor

de billen krijgen.

Fesse-matthieu , m. fam. Woekeraar, m.
Fesser, V. a. Wat voor de billen geven.

Fesseur, m, fam. Die den kinderen gaarne
voor de billen geeft , Kinderbeul, m.
* —, als : — d'épingles , Werkman , die
de koppen aan spelden maakt, in.
Fesseuse, f. fam. Die den kinderen gaarne
voor de billen geeft.
Fessier, ère, adj. Pan de dijen ; Muscle—,
Dijspier , Bilspier, vr. —, m. Bil.
len , vr. ,neerv. , 4chteri te , o.

Festin , m. Feest , Gasomaal , o.
Feston, ma. Loofwerk, Lofwerk, Festoen,o.
Festonher, v. a. luier lofwerk versieren ,
Festonneren.
Festoyer, V. a. fam. Goed onthalen.
Festucaire , f. geslac%t van ingew-vands•
wormen.

Fête , f. Feest , o. ; fig. fata. Troubler la —,
De vreugde storen; van h."er: Troub efête , m. PIreugdestoorder , m. ; Faire —
h q. q. , leihand feestelijk onthalen;
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Se faire — de q. ch. , Zich een feest van

iets maken, Zich op iets verheugen.
* —, Feestdag , m. * — , I-ei lige dag , m.
*— ,Naamdag, m.; Payer sa —, Zijne
vrienden op zijnen naamdag onthalen.
F eter , V. a. Met een feest vereeren , Vie-

ren , Een feest vieren ter eere van.
* —, Feestelijk onthalen ; van hier :
Fét(, ée , adj. fig. Geacht , Gezien
Onthaald.
Eetfa, m. Bevel van den Mufti , o.
Fétiche, m. Fetiche, m. *—, zekere
vise/i. * — , adj. als : Dieu — , Divinité —, Fetiche , m.
Fétichisme, m. Ferichismus, o.
Fétide, adj. Stinkend.
Fétidier, m. een boom.
gétidité, f. Stinkendheid , vr., Stank, m.
ettstein , m. Vetsteen , m.
iétu, m. Stroohalm , m.; van hier: Tirer
au court — , zie het thans meer gebrui.
kelijke Tirer à la courte paille ; spr. w.
Cela ne yaut pas un — , Dat is geen#

speld waard.
^étu•en-eul, m. een keerkringsvogel.
?étuque, f. geslacht van planten.
? eu, m. Puur , o. ; van hier: — central,
zie Feu-central; -- follet , Dwaallicht ,
o.; ook: Electriek vuur, o, Stalkaars,
vr. ; — Saint-Elme , Vredevuur , o. *— ,

Vuur , o. ; — de tourbe, Turfvuur, o.;
Prendre l'air du — , Prendre un air de--,
Zich even warmen; Mettre le pot an—,
Den pot te vuur brengen. * —, Haardstede, vr., Schoorsteen , m. * —, Huis
vr. *— , Woonplaats, Huis--houding,
vesting, vr.; I1 n'a ni -- ni lieu, Bij
heeft geen# vaste woonplaats. * __,
Brand, m.; Le — a pris à cette maison,
13at huis is in brand geraakt, Er is
brand in dat huis ontstaan ; Mettre
le .-. à . . . , In brand steken; Le —
gagne le toit, De brand of De vlam bereikt het dak; Crier an — , Brand roepen ; Se sauver du —, Zich uit den brand
redden. * —, als: — de joie, Vreugdevuur , o.; — d'artifiee, vuurwerk , o.;
Tirer un — d'artifice, Een vuurwerk af
zie ook Artifice ; -- Grégois -stekn; ,
Grieksch vuur, o. *—, scheepsw., Vuur,
o.; ook : als bevelwoord: Feu i, Vuur!;
Faire— des deux bords, De stukken aan
beid( zijde te gelijk lossen. * —, in
het krijgsw., Vuur , o.; Arme a —, Vuur
Schietgeweer, o. ; Coup de —,-wapen.,
Geweerschot (d. i. %oude daardoor ver oorzaakt) , o.; Faire -- sur l'ennemi ,
Muur op den vijand geven , Op den vij-

and vuren; — cro-sé, Kruisvuur , o.;
Aller an —, Ten strijde gaan , In het
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vuur gaan; Ce fusil fait long -, Dit
geweer gaat niet zoo spoedig af, als
gewoonlijk; Mettre tout à - et a sang,
illles te vuur en te zwaard verwees.
ten. * -, in de godsd. , Vuur , o. ; - sa.
cré, Heilig vuur, o.; Le - de l'enfer,
Het vuur (of De vlammen) der kei ,
Het helsche vuur, o. *-, bij handw., als :
Donner Ie - á une planche, Eene plank
door middel van het vuur buigen ; Donner Ie - a un vaisseau , Een schip van
onderen branden; Coup de -, Bran.
ding (van liet porselein), Hitte, vr.;
ook: Beschadiging door het vuur, vr.;
Pompe à -, Machine k -, Stoommachine,
om het water op te voeren, Stoompomp, vr.; Ce vin a da -, Dip wijn
is vurig ; La cave jette soy - , De kuip
is in sterke gesting ; Cet arbre a jeté
son —, Deze boom heeft zijne kracht
verspild; bij wondh. , -- Saint-Antoine,
— sacré , Roos, vr.; -- Persique, Perzisch vuur , o. , soort van roos ; — volage, -- sauvage, Worm (inzond. bij
kinderen in het gezigt), Dauwworm ,
zekere geneeswijze, zie Caum. *
tère. , bij veearts. , als : - SaintAntoine, zekere ziekte bij de schapen;
ook: -, ou : Le -, zie Mal rouge p *-,
in de rijsch. , als : Ce cheval a du -,
Dit paard heeft vuur ; Accoutumer un
cheval au -, Een paard aan het vuur
(van geschut, enz.) gewennen ; Marque
de - , Roodachtige vlak , vr. -, bij
regtsgel. , huur , o. ; Peine da -, Straf
des vuur: , vr. * - , bij verkooping., enz.,
met het uitbranden der kaars , Kaars,
yr. * --, tuur, o., Glans, Gloed , m.
*—, Hitte, vr.; Le - de fièvre, De
hitte der koorts , vr. ; fig. Liefde , vr.,
Vuur , o. *-, Minnebrand , vs., Vlam,
vr. ; Beau —, Deugdzame liefde. * -,
Vuur, o. , Vlam , vr. , Gloed , m. (der
hartstogten). * , Leven , o. , Levendigheid, Uitdrukking , vr. * - ,Vuur„
o., Plum, vr. (van volksbewegingen ,
enz.) * -, verder, als : fig. fain. C'est
le - et l'eau, Zij zijn als vuur en water ; J'en mettrais ma main an -, J'en
mettrais la main an - , !k zou er op
willen sterven; je n'en mettrais pas ma
main an -, Ik zou er geenen eed op
willen doen; C'est un - de paille, Dat
-

is een stroovuur (d. i. een spoedig ver
ijver); 11 n'y a point de- sans-koelnd
fumée on point de fumée sans -, Er
heet geene koe bont, of er is eene vlak

aan ; ook : Men kan niet altijd zijne
gewaarwordingen verbergen; Faire mon.
rit q. q. a petit ---, Iemand aanhoudend
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grieven en daardoor zijne gezondhe:
ondermijnen ; Faire grand' chère et bei
-, Ian den beogen boom toren; Jet
de l'huile dans on sur le-, Olie in h
vuur gieten ; Mettre Ie - aux poudr
(ou aux étoupes), zie Ëtoupe; Mettre
- sous Ie ventre de q. q. , Iemand h
vuur aan de scheenen leggen , Hem aa;
sporen ; Mettre les furs an -, Eene zus
beginnen , De snaren spannen ; Les fe
sont an - , De zaak is aan den gang
Cet homme n'a jamais quitté le coin o

-, Die man heeft nooit gereisd; C
homme prend - aisément, Die man worg
ligt toornig; Jeter - et flamme, Teut

en vlam spuwen ; fig. -- d'enfer, Stes
vuur, o. *-- , als: Couleur de -, Vuu
kleur, vr., Vuunrkleurig; Ruban co
leur de -, Vuurkleurig lint, o. *Vuurgereed^chap, Haardgereedschas
o., (Tang, 4schschop, Bokken, enz
Feu, e, adj. Wijlen, Overleden;
mon père, Wijlen mijn vader; La fes
reine, on : Feule Ia reine , De ovenli
dene koningin. AANM. De onverbui,
baarheid van Feu voor een lidw.
persoonl. voornaaonw. (als: — nies o
Iles, -- Ia reine, etc.) wordt thans ni
sneer gevolgd: (Men schrijft : Fey
mes oncles, Fen la reine.)
Feu. ardent , iii. zie Bryone.
Feu-brison , m. in de mijnen , 0pgehoop
gaslucht , vr.
Feu•central, m. Centraalvuur, o.
Feudataire , m. Vassaal , Leenman ,
* -, f. Leenvrouw, vr.
Feudiste, m. Die in het leenregt ervan
is. • --, adj. als : Auteur -, Schrz
ver over het leenregt, m.
Feuillade , f. Platte uitbreiding (van so:
mike planten), vr.
Feuillage, m. Loof, o., Bladeren, o. nor
*-, Lofwerk, o.
Feuillaison, f. Uitbotting der bladeren , v
Feuillans, m. pl. zekere monniken van
orde der Bernhardijnen , Feuillanteoo
m. meere.
Feuillantine , f. zeker gebak.
Feuillantines , f. pl. zekere nonnen nac
de orde van den H. Bernhard.
Feuille , f. Blad (van planten en blo
men) , o.; van hier: A la chute d
fenilles, Ells de bladeren van de be
men vallen; Trembler comme Ia-, B
yen als een riet; Vin de deur, etc. feni
les , IV'i j n van twee , enz. jaar ; spr. 1
QUi craint les feuilles, n'aille pas au bos
Die kaatsen wil , moet bal verwachte
* - -Blad, pret (papier), o. ; van hie
_ volante, Vlugschrift ,Blaauwboe kje,

Fl
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-- périodique , Tijdschrift , o. * --,

van goud, enz., Blad, o. * — a aan
een' spiegel, enz., Foelie, vr. *--,
Schilfer, na. * -- , bij smeden , enz.,
Dun plaatje, Blad, o. * —, in de
nat hist., eene soort van zoogdieren.
* —, naam van verscheidene schelpen.
* —, zekere oester.

Feuillé, ée , adj. Met een blad of bladen

voorzien. *_,m. Wijze, op welke een
schilder de bladeren voorstelt, vr.
Feuille- ambulante, f. een insect s Wande lend blad , o.
Feuille-de-bugle, f. zekere brandnetel.
Feuille•de-chene, f. een Lépidoptère.
Feuille-de.chou , f. zie Hippope.
Feaille.de-crocodile , f. soort van Spaan

klaver.
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Feuilleton, m. Blaadje, . * --,bij drukk.,
Dun houten liniaal, o. *—, Letter..
kundig gedeelte van een dagblad , o.
Feuillets-fauciliers, m. pl. familie van kam
-pernoljs.
Feuillette, f. Half okshoofd, o.
Feuiliisce, m. zie het betere Folliculaire.
Feuillu,ue,adj.Bladrijk,Bladerrijk, Dig:.
Feuillure , f. Sponning, vr.
Feu-peng, m. zekere waterplant.
Feurre , m. Stroo , o. (waarmede men stoelen mat.)
Feurs , m. pl. w. gebr. , Kosten van be.
bouwi ng , m. meerv.
Feu-Saint- Elme , m. in de nat. hist., Vredeyuur, 0.

-sche

Feu-terroux, zie Feu-brison.
Feutrage , m. Vilten , o. * — , Haar",

Feuille. d'Espsgne, f. verscheidenheid van

waarvan zich de zadelmakers bedienen,o.

witte moerbeziènboomen.
Feui!le.dè.tulipe, f. Bene schelp.
Feuille.d'Inde, zie Feuille indienne.
Feuille-d'Italie , zie Feuille-rose.
Feuil'ée , f. Frièel , Leef, o. *—, in de
krijgsd., Tent van groene boomtakken,vr.
Feuille-indienne, f. soort van laurier.
Feuille•morte, adj. Lichtbruin (als van
afgevallen loof). *—, m. Lichtbruine
kleur , vr.
Feuille•percée , f. soort van Draconte.
Fe uiller , V. a. De bladeren voorstellen.
* — , m. zie Feuillé , m.
Feuillère , f. Aardader , vr.
Feuilleret , m. Breede boorschaaf, vr.
Feuille.rose ,¢f. verscheidenheid van wit-

Feutre , M. Ivilt, o.
Feutrement , m. Tilten . o.
Feutrer, V. a. Vilten. *—, Met haar vullen.
Feutrier, ta. I/iltmaker, m.
Feutrière, f. bij hoedenra. , Zi jplap , m.
Fève , f. Boon , vr. ; — de marais , Boe-

ten moerbeziënboom.

Feuillles•pétrifiées, f. pl. Versteende bla .
den, o. meerv.

Feuillet , m. Blad (d. i. twee zijden van
een boek) , o. * —, bij kuip., als : — à
tourtier, soort van zaag. *—, in de
plantk., Blad (aan eenen paddestoel),
o. *--, van steenera, Blad, o., Laag,
vr. * —, scheepsw., als: — de sabord,
zekere plank. * --, Derde maag (der
herkaauwende dieren), vr.
Feuilletage, m. Wijze om het deeg bla.
dong te maken, vr.
Feuilleté, ée , adj. Bladerig , Schilferig.
Feuilleter, v. a. Doorbladeren ; fig. Doorbladeren, l7lugtig doorloopen.

Lezen en herlezen , Doorzoeken, Door.
bladeren. * --, bij pasteibakk. , (Het
deeg) bladerig maken. * --, Spek aan
reepen snijden om te larderen.
Feuilletis , m. Hoek , die het bovenste
gedeelte eens diawants van het bene
scheidt, m. * —, Plaats in ee.-denst
ne leigroef , waar 'weeige bijen lig.

gen, vr.

renboon, Tuinboon , Groote boon, vr.;
van hier: Roi de la —, Boonkoning,
vr. ; spr. w. I1 croit avoir trouvé la — an
gateau , Hij meent het geraden te heb.
ben ; S'il me donne des pois, je lui donnerai des fèves, Ik zal hem met gelijke
munt betalen. *—, naam van verscheiclone dingen , welke naar boonen gelijken , Boon, vr.; — de café , Kofij..
boon, vr. *—, zekere ziekte in den
mond van een paard.
Fève-à-cochon , f. zie Jusquiame.
Fève-de-Bengale , f. zekere vrucht.
Fève-d'Egypte,f. Vrucht van den Nénuphar s
vr,; — des Grecs , Roosbladige lotus ,m.
Fève-de-Pythagore, zie Fève-funéraire.
Fève-de-Saint-Ignace , f, zekere vrucht.
Fève-de.Tonga, Fève•de-Tonka , f. Ton.
kaboon, vr.
Fève-de. trèfle , f. zekere vrucht.

Féve-d'Inde, f. soort van Dolic.
Fève•douce, f. zie Dartrier des Indes.
Fève-du•diable, f. zekere vrucht.
Fève.Fépaisse, f. zie Opin.
Fève-funéraire, f. zekere peulvrucht der
ouden.

Féverolle, f. Boontje, o. *—, (Gedroogde) witte boon, vr. * --, eene schelp.

Févier, m. Boonenboom , m.
Févre, m. in de zoutk., Kuurstoker, m.
Février, m. Februarij, m., Sprokkel

-

maand, vr.

Fi, interj. Foci! -- de . • • , N'eg met ...,
Er is niets afschuwelijker dan ... *—^
Zn. zeker uitslag.
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Fiacre, m. Huurkoets, vr. * —, als: Onguent de Saint-Fiacre , zie Cataplasme i n
de 2. beteek.
Fiangailles , f. p1. verloving, vr., Onder -

men linnon,enz.aan eene lijn bevestigt,®.
Fichu , m. Halsdoek (der vrouwen) , no.
Fichure, f. Elger, m.
Ficoïdal,le,adj. Naar de ficoides gelijkende.
Ficoïde, m. geslacht van planten, Ficoides , vr. * —, zekere versteening.
Ficoïdes, f. pl. geslacht van planten.
Ficoïte , zie Ii"icoïde in de z. beteek.
Ficteur, m. bij de ouden, Wassen beeldenmaker, m.
Fictice, adj. Verdicht.
Fictif, ive, adj. Ingebeeld, Denkbeeldig.
* —, in de regtsgel. , Denkbeeldig, Niet
wezenlijk. * —, als : Poids —, Denk
i. het een duizend.-beldigwt(.
ste van het wezenlijk.e), o.
Fiction, f. l7erdichtsel , o., Verziering
yr. * —, Verdichtsel , o., Leugen, vr.
* — , als : — de droit , Onderstelling
van een geval, vr.
Fictionnaire , adj. , als : Droit —, Regt ,
dat een geval onderstelt , o.
Fictivement, adv. Bij verdichting.
b`idéicommis , m. Erfenis met last , om de•
zelve aan Benen anderen over te laten,
vr. , Fideicommis, o.
Fidéicómmissaire, m. Die een fdeicommis
bezit. *—, adj., als: Héritier —, Erf.
genaam, die een goed slechts in tucht
heeft , no.
Fidéjusseur, m. in regt. , Borg , m.
Fidéjussion, f. zie Cautionnement.
Fidèle , adj. Getrouw, Trouw. * —, van
dienstboden , Eerlijk, Getrouw. * —,
Getrouw, Braaf, Te vertrouwen. *—,
Getrouw, Volhardend. * —, Getrouw,
Getrouw bewarend; van hier: Une mé.
moire —, Een getrouw geheugen. *—,
Getrouw , Waar , Overeenkomstig de
'waarheid; ook: Geloofwaardig. * —,
in de godsd. , Geloovig.
Fidèlement, adv. Getrouw, Trouw, Eerlijk.
Fidèles, m. pl. Geloovigen, in. meers.
Fidélité, f Getrouwheid, Trouw, yr. *—,
Eerlijkheid, yr. *—, Geloofwaardigheid , vr.
Fiduciaire, m. Houder van Bene erfenis,
die hij verpligt is aan Benen anderen
over te geven , m.
Fiduciel , lie , adj. , als : Point —, Laagste
punt (van eenen slinger), o. ; Ligne fiducieiie, Lijn , welke door het rustpunt
(van eenen slinger) gaat, vr.
Fief, m. Leen , Leengoed, o.; —' dominant, hoofdleen, o.; — servant, On.
derleen, o. ; Franc fief, vrij leen , e.
Fieffal, le, adj. Taman een leen.
Fieffant, m. Leenheer, m.
Fieffataire, m. et f. Leenman, »s., Leen vrou w ,, vr.

trouw , m.

Fiancé, m. Verloofde , Bruidegom, M.
Fiancée, f. Verloofde, Bruid, vr. '
Fiancer , V. a. T7erloven. * — , In ondertrouw opnemin , Ondertrouwen. * —,
Bij de verloving verzellen.
Fianfiro , m. soort van walvisch.
Fiasque , m. zekere maat.
5 Fiat, interj. Fiat!, liet zij zoo.
Flatole, f. geslacht van visschen.
S Fiber , m. zie Ondatra.
Fibiche, f. geslacht van planten.
Fibigie, f. geslacht van planten.
Pibraure , m. een kruipend heestertje.
Fibre, f. Vezel, vr. * •--, in de natuurk. ,
Spleet, vr.
Fibreux, use, adj. TUezelig.
Fibrille, f. I7ezeltje , o.
Fibrine, f. Bloedvezel , vr.
Fibulaire , f. zie Échinocyame.
Fibulation, f. weleer, Vereeniging der
lippen eener wond door middel van eenon ring , vr.
Fibule, f. weleer, Ring, waarmede men
de sluiting eenar wond bevorderde , vr.
*—, bij oudheidk., Knoop, Ring, Gesp ,
m., Slootje, o.
Fic, m. T7leezig uitwas, vr.
Ficaire, f. weleer, zie Grande scrotulaire.
*—,. zekere ranonkel.
Ficeler, V. a. (Met bindgaren) binden,
toebinden.
Ficelle, f. Bindgaren, o. * —, Teeken
van bindgaren, o.
Ficellier, m. Rol bindgaren , Bindgarenrol, vr., zie l ournette.
Fichaut, te, adj. Strijkend; Fen —, Strijk.
vuur, o.
Fiche , f. Kram (aan eene deur , venster,
enz.), vr.; van hier: Clou a —, Tak bout, m.; Anneau à —, Getakte ring•
bout, m. * —, in het spel, Fiche, vr.
* — , bij metsel., T'oegijzer, o. *—,
Ijzeren pin, vr. * —, zie Piquet, Jalon,
Fiché, ée , adj. fig. fam. Avoir les yeux
fichés (en terre, sur q. ch.), De oogera
(ter aarde, op iets) gevestigd hebben.
Ficher , V. a. Inslaan , Slaan. * —, bij
metsel. , Voegen.
Ficheron , m. Vierkante bout meteen gat
door den kop , m.
Fichet , m. Ivoren pennetje bij het tik.
takken gebruikelijk, o. * —,- Stukje
papier tot het verzegelen van brieven, o.
Ficheur, m. bij metsel. , Voeger , m.
Fichoir, m. Gespleten houtje , waarmede
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Fiévrotte, f. fam. Koortsje, o.

Ondeugden , die men in eenen hoogen Fifre, m. Kleinfluitje, o. *-, Pijper, m.
graad bezit, Aarts . .. , als : Ivrogue Figale , f. een Indiaansch vaartuig.
Figement , m. Stremming, Stolling, vr.
-, .farts- zuiplap, m.
Fizer, V. a. 'Doen stremmen of stollen
Fieffer, V. a. In leen geven.
vr.,
Toorn,
* _ (se) , v. pr. Stremmen, Stollen.
Fiel, m. Gal, vr.; fig. G,al,
Glas.
Figite , m. geslacht van insecten.
verre,
de
m.
*--,
als:
Baat,
gal , vr.; Pierre de -, Galsteen, m.; Fignoler, V. n. fam. Boven anderen willen
uitsteken (door eens gemaakte taal of
- de terre, zie Fumeterre.
gekunstelde manieren).
Fiente , f. Drek (van sommige dieren) ,
an. ; - de vache , Koedrek , m. ; - de Figocaque, m. zekere vrucht.
cochon , Varkensdrek , m. ; - de chè. Figue, f. P jg , vr.; Cabas de figues, Mand.
je vijgen, o. ; spr. w. 1Vloitié -, moivre , Geitenkeutels , m. meerv. ; - de
tié raisin , Half willens , half onwil.
pigeon, Duivenmest , m.; - de poule,
lens; ook: Zoo, zoo, Tusschenbeiden.
.Hoenderdrek, na.; - de souris, Mui.
* -, eene schelp.
zendrek, se., Muizenkeutels , m. mrv.
Figuerie , f. TZi jg eboomgaard , m.
Fiente-de-mouette , f. zie Ammonite.
Fienter , V. n. van dieren, Drek lozen, 'Figuier, m. IZijgeboomn, m.; -- d'Adam,
zekere banaanboom. * --, een vogel,
Schijten.
Vijgeneter M.
Fietiteux , use , adj. Bevuild , rol drek.
Toevertrou.
Toebetrouwen,
Figule , f. zeker insect.
Fier , V. a.
wen , ,4anbetrouiven, elanvertrouwen. Figurabilité , f. Eigenschap der ligcha.
iemand
(in
Vertrouwen
men , dat zij eene gedaante hebben , vr.
* _ (se), v. pr.
of op iemand, à), Vertrouwen stellen, Figurant , m. zekere danser in een ballet,
Figurant, m.
Zijn vertrouwen schenken ; iron. Fiezvous-y, Fiez-voos a sela, Fiez -vors à ces Figurante, f. zekere danseres in een ballet, Figurante, vr.
belles promesses , Vertrouw maar op
die schone beloften (d. i. doe het Figuratif, ive, adj. Verbeeldend, Figuurlijk , Zinnebeeldig. * -, als: Plan -,
niet) ; fam. Foe qui s'y fie, Een dwaas,
Topographische kaart, vr. , Platte
die er op vertrouwt.
grond , on,
Fier, ère, adj. Verwaand, Hoogmoedig,
Trotsch (op, de); Etre - de sa naissan. Figurativement, adv. Figuurlijk, Zinnebeeldig.
ce , Trotsch op zijne geboorte zijn , Zich
-veel op zijne geboorte laten voor. Figure , f. (Uitwendige) gedaante , Ei.
guur , vr. * -- , Gezigt , .4angezigt ,
staan ; van hier : tin esprit -, Een
o. "--, Vertooning, vr. 9 Figuur, o.;
spaan, die eeryen goeden dunk Van zich
Faire -, Figuur maken. * -.. , in de
*
--,
Trotsch,
Die
an.
zelven heeft.
meetk., Figuur, Gedaante, vr. *-.-,
deren veracht. * --, in eenen goeden
in de dansk. , Figuur, yr, * _fzin, Trotscla , Fier , Moedig , Koen.
beeldi ng , Voorstelling , Figuur , vr.,
`-, in de schilderk. , Stout, Vrij. * -,
Beeld , o. ; Dèssiner la - , Naar het
n.., als: Faire Ie -, Zich trotsch aan.
beeld teekenen. * •-, Afbeelding, Voor
stellen, Hoogmoedig zijn.
vr., Afbeeldsel, o. , Figuur.-steling,
Fier-à-bras, m. fam. Zwetser , Windbuil ,
`lijke voorstelling , vr. *.-, in de spraakk.,
Windmaker, ns.
enz., Figuur, Leenspreuk , vr.
Fierasfer, m. ondergeslacht van visschen.
Fièrement, ad. Trotsch , Perwaand. *--, Figuré , ée, adj. Zinnebeeldig. * -, als :
Copie figurée, Naauwkeurig afschrift
Trotsch, Fier, Moedig. * _, in de
(dat letterlijk aan het oorspronkelijk
sciiïiderks. , Stout , Krachtig.
gelijk is), o. *-, Gebloemd. *-, FiFierliage , m. in de zoutkeet. , Vullen der
guurlijk , Verbloemd , Leenspreukig.
vaten , o.
* --, m. Figuurlijke beteekenis , vr.,
Fierté , f. Trotschhei d , Verwaandliei d ,
Figuurlijke zin , m.
vr., :loogmoed , m. * -, Trotschheid ,
Fierheid , vr, , Moed , m. * --, Trotsch- Figurément, adv. In genen figuurlijken zin.
Fi surer, v. a. Afbeelden, Verbeelden;
held, Gestrenge kuischheid, vr.
ook: Zinnebeeldig voorstellen. *-, v.
Fïèvre , f. Koorts , vr. ; ` spr. w. Tomber
n. Figuur maken, Figureren„ Met voor de - en chaud mal, man den wal in de
deel verschijnen. , Staan, Passen;
sloot vallen; fig. Donner la - à q. q.,
Ces deux tables figar-ent bien ensemble,
Iemand de koorts op het lijf jagen.
Deze twee schilderijen staan goed bij
Fiévreux , use , adj. Koortsverwekkend.
elkander; Ces chaises ne figurenc pas
* --, m. Die de koorts heeft.
,
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bien aver les autres meubles , Deze stoelen staan niet goed bij do andere meu.
belen. * - (se) , v. pr. Zich voorstel•
len of verbeelden.
Figurines, f. pl. in de schilderk., IVevenfguren , vr. naeeri'.
Figurisme , m. Gevoelen der figuristen, o.
Figuriste, in. Iemand, velke alle gebeur.
ten/seen in het oude testament voor
zinnebeeldige voorstellingen van die in
he: nieuwe houdt, Figrurist, m. *--,
Gieter van pleisterbeelden , m.
Fil , m. Draad , m. , Garen , o. * —,
Draad , o. ; - de fer , Ijzerdraad , o.
* —, scheepsw., als : .- de caret , Kabelgaren, o. ; Les voiles à - de caret,
De zeilen op stootgarens ; -- à voile ,
Zeilbaren, o.; - blanc, Ongeteerd garen , o. - a gargousses , Kardoesgaren ,
o. ; - á marque , Merk van garen op
een touw , o. * --, aan een mes , enz.,
Scherp, o. ; van hier : Passer an - de
1'épée , Over de kling jagen ; Donner
Ie --- à q. q., Scherpen, Scherp maken,
Slijpen , 1lanze. ten. * --, Stroom ,
Loop (van het water) , us. * -, in hout,
enz. , Draad , m, ; fig. Draad , Loop ,
Gang, m., Opeenvolging, vr. ; fam.
Couper on Aller de droit -, Op den
draad snijden ; Donner du - à rétordre
a q. q., Iemand moeijelijkheden ver.
oorzaken ; Finesses cousues de - blanc,
Lompe kunstgrepen , yr. mrv. ; Cela ne
tient qu'á un - , Dat hangt aan eenes
zijden draad. *-, naaas eener adder.
Filadière, f. zeker platbodemd rivierschip.
Filage , ni. lcpinnen-, o. * -, Spinloon,
o. ` --, geslacht van planten.
Filagore , f. Wurgdraad (bij het maken

Filardeux , use , adj. Dradig.
Filarets, ni. pl. scheepsw., Leunings der

Olt

;

van vuurpijlen), m,

Filagramme , m. , ou : Ouvrage de —, (bij
goudweed.,) 1"lechtwerk, o. *--, in
papier , Watermerk , o.
Filaire , f. geslacht van ingewandswormen.
Filament, m. Jezeltje, Draadje, o.
Filamenteux , use , adj. L'ezelig.
Filandière , adj. f. , als : Les socurs filandières, De schikgodinnen, vr. wry.
Filandres, f. pl. Draden (in het vleesch,
enz.) , m. meere. * - , Herfstdraden ,
Zomerdraden, m. meere: *---, Witte
strienmen in de wonden der paarden,
ni. meerv. * --, zekere wonnen in de
ligchamen der vogelen. •-, zekere ge.
breken in glas , wanneer de stoffen niet
behoorlijk gesmolten zijn.
Filandreux , use, adj. Dradig.
Filao , m. geslacht van planten.
Filardeau , m. Kleins snoek om te bakken,
M. * - , Jonge regie opgaande boom, ns.

verschansing, vr. meerv.
Filaria , m. geslacht van planten.
Filasse a, f. (Gehekelde) hennep , m. * -.,
(Gehekeld) vlas , o. ; - de montagne ,
Steenvlas, o.
Filassier, m. Klasbereider, Hennepberei.
der, Hekelaar, m. * -, Vlasverkoe.
per, Vlaskooper, Hennepkooper, no.
Filassière , f. Hekelaarster, vr.
Filatier , m. w. gebr. , Garenkooper , m.
Filatrice , f. Zi jdespoelster , vr. * - , ze
halfzijden stof.
-ker
Filature, f. Spinnerij, vr.
File , f. Rij ,. vr. ; Aller à Is - , In Bene
rij gaan. * - , in de krijgsd. , Gelid,
o. ; Serrer les files, De gelederen sluiten ; Serre -file , r Rotslui ter , m. ; ook:
Achterste schip; in de linie , o.
Filé , m. Goud- of Zilverdraad, o. * -,
ée , adj. fig. , als : Des jours filés d'or
et de soie , Gouden dagen , m. meere.
Filer, v. a. Spinnen; fig. fam. - sa corde,
Zijnen strop draaijen ; - Ie parfait
amour, Eene eerbiedige liefde toonen;
- ene intrigue, Een heimelijk ontwerp
voortspinnen , Listige streken allengs.
keus ten uitvoer brengen. * -, scheepsw.,
als ; -- le cable , Den kabel laten slepen, Den kabel vieren; - les manoeu•
vres, Het touwwerk vieren; - le cable
en douceur, Den kabel een versch plaats..
je geven ; - Ie cable par le bout , Het
touw laten slippen ; -- It la bande, Ise
eens los gooi/en ; -- It la demands, Taman
zelf laten eischen ; - Ia ligne de sonde,
Looderg -- de loch, Leggen; - autant
de noeuds par heure , Zoo veel knoopen
in een uur loopen. * —, in de toonk. ,
- un son, Eenen toon lang aan.
houden. * - , V. n. van vochten , Dik
worden; fam. - doux, Zoete broodjes
bakken. * -, Achter elkander gaan;
Faire - ... , In eene rij doen a fmarche.
ren ; Faire - des troupes dans un pays ,
Troepen stil door een land doen trekken.
Filerie, f. Hennepspinnerij , vr.
Filet, m. Draadje , Vezeltje , o. * -,
Tongriew, m., Kweter, yr. *-, Lendenstuk (van Benen os, enz.), o. *-,
Scheutje , o.; Un - de vinaigre, Een

als :

scheutje azijn, t'.; van hier : - d'eau,
Dunne waterstraal , no. ; fig. N'avoie
qu'un - de voix, Een pieperig stem.

metje hebben. * -, Net, o.; fig. Être.
pris dans les filets, Gevangen zijn. *-,
zekere toom ; fig. Tenir q. q. an -,

Iemand paaijen , Hem op het sleephouden, Doen wachten. * -, bij

touw
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gouddraadtr. ; Goud of Zilverdraad op
zijde gesponnen, o. Gekarreld rand.
je , o. *—, Rand, m., Randje, o. * —,
aan eene schroef, Draad, m. * —, bij

Filon, m. Bergstofader, seder, yr.
Filoselle, f. Floretzijde , Filozel, yr.
Filotier, m..Garenkooper (op markten), m.
Filotiére, f. Garenkoopster (op markten)
vr. *—, Sierlijk uitgewerkte rand
aan een paneel, m.
Filon , m. Dief, Gaauwdief, m. *—, in
het spel , erfzetter , m. * _-, ondergeslacht van visschen.
Filouter, V. a. Listiglijk stelen , Ontfutselen , Bedriegen.
Filouterie, f. Gaauwdieverij , Bedriege.

boekdrukk., Lijntje, o. * —, scheepsw.,
als : — de bastingage, I7inkenet, o.; —
d'abordage, Enternet, o.; — de foc, Net
van het voorstagzeil en kluiver, o.; —

de trélingage, Blok/tenet, Net onder de
zwichting, o.
Fileur, m. Spinner, m.
Fileuse, f. Spinster, vr. *—, zie Filière
in de laatste beteek. eni s. * — , zie Arachnide.
Fileux, m. Kruis/zout, o.
Filial , le , adj. Kinderlijk.
Filialement , adv. Kinderlijk.
Filiation , f. Kinderlijke liefde, vr.; fig.
Aaneenschakeling, vr.

Filicite, f. Steen met den afdruk van varenkruiden , in.
Filicornes, m. pl. Dieren met voeldraden,

0. meerv.
Filicule, f. Parenkruid , o.
Filière, f. Draadbus, D raadijzer, Trekijzer , o., Trekplaat , vr. * —, Dak
Schroefplaat,-balk,Sprm.*—
yr. '°—, zekere regtstandige mijn
Trekijzer van eenen was--ader.*—,
kaarsenmaker, o. * --, Plaat om de
tanden in kammen te maken, vr. *--,
Lijn, waaraan men eenera valk houdt,
vr. s—, in de zijdewormen , enz. , Spin.
organen, o. wry. * —, eene schelp.
Filiforme , adj. Draadvormig.
Filigrane , zie Filagramme.
Filip, m. soort van sergie.
Filipendule , f. Bene plant, Filipendula, vr.
Filius ante patrem , m. weleer, zie Épilobe.
Fille, f. Dochter, vr. * —, Dochtertje,
meisje, o. *—, Meisje, o., Vrijster,
Ongehuwde vrouw, vr. * —, als: — de
boutique , Winkeldochter , vr., Winkelmeisje, o.; — de service , Dienst.
meisje , o. ; — de joie, ook enkel : —,
Meisje van pleizier , o. ; weleer : — de
ehambre, waarvoor men thans zegt: Fernme de chambre ; Filles (d'honneur) de la
reine, weleer, waarvoor men thans
bezigt: Dames d'honneur; fig. Dochtervr.
Filles-d'artichauts, f. p1. Onderste bladeren
van artisjokken, o. meerv.
Fillette, f. fam. Dochtertje , Klein meisje , o. * --, Gering .meisje , o.
Filleul , m. Doopkind , Petekind , o.
Filleule, f. Doopkind , Petekind, o.
Filoche , f. zekere stof. s—, Groot touw,
om den molensteen op te lipten, o.

* —, M. Visschersknecht , die hat touw
houdt, m.
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vr.

Fils , m. Zoon , m. ; van hier : fam. — de
maitre, Zoon van eenen meester (kleermaker, slager, enz.), m.; fig. Faire le
beau —, Zich verwaand aanstellen.
Filtration, f. Doorzijging, vr.
Filtre, m. Filtreerdoek, m., Filtreer'papier, o *—, zie Philtre.
Filtrer, V. a. Doorzijgen , Filtreren. * —
(se), v. pr. Gezuiverd worden. *-- .,
Doorzijpelen.
Filure , f. Spinsel , o., Draad ,us.
Fimbristyle , f. geslacht van planten.
Fimpi, m. zie Bois d'aguilla.
Fin, f. Einde, o.; A la — , Eindelijk;
spr. w. La — couronne l'oeuvre , Het

einde kroont het werk , Einde goed,
alles goed. *—, Einde, Uiteinda, o.,
Dood, m. * — i Einde, Uiteinde, Ui
Uiterste punt, o. * —, Einde,-ters,
Doel, Doelwit, Oogmerk, Doe/einde ,
o:; spr. w. A telle — que de raison, Er

moge van komen, wat het wil: het ge.
schied met een goed oogmerk ; Faire une
—, Tot Benen vasten staat komen; in.
zond. In het huwelijk treden. *•- , bij
regtsgel. , Exceptie , vr. ; A ces fins,
Ingevolge, Diensvolgens, Te dien einde. * -- , bij jag. , als : Le cerf est sur
sea fins, Het hert zal zich weldra overgeven. • — , m. bij essay. , Pijn , o.
*_., pe, adj. Fijn , Dun. *--, van metalen , Fijn , Zuiver. * — , van andere stoffen , Fijn , Keurig ; fig van de
zintuigen, den geest, enz., Fijn, Scherp;
ook : Loos, Listig , Geslepen, Doortrapt , Fijn ; spr. w. — contre -• n'est
pas bon à faire doublure , Twee personen , die even listig zijn , bedriegen
elkander niet. * —, m. Fijne, Voor
Hoofdpunt , o.-namste,Gwig
een
Finage, m., bij regtsgel. , Grenzen van
district, vr. mrv. * —, Omvang (van
een district) , m.
Le tFinal, le, adj. Eindelijk
la Slo etter,
tre finale —Sluitletter
Eindletter ,^ vr.; Cause finale, Eind
vr.
-orzak,
,
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Finale, f. in de toonk., Voornaamste toon, m.
Finalement, adv. bijna veroud. , Eindelijk ,
Ten slo :te.
Finance, f. Gereed geld, n.; van hier:
fam. etre court de --, Slecht bij kas
zijn, Weinig te verteren hebben; Sa
— tire à sa fig, Zijn geld is bijna op.
* —, pl. Finances, Gemeene landsmiddelen, Geldmiddelen, o. mrv., Finantiën, vr. mrv. ; Le ministre des finances, De minister van fanantièn, m.;
Finances, Kennis van het finantiewe•
zen, vr.; Style de —, Fipantiestijl,
m. ; gcriture de —, zeker staand sch rift.
* —, Finantiewezen , o. *—, bij boek.
drukk., -als : Caractère de , Schrijfletter, vr.
Financer , V. a. Betalen , Geld geven.
Financier, m. Financier, m.
Financière, adj. f. , als : Écriture —, Groot
schrift met ronde letters , o.
Finasser, V. n. fain. Niet voor de vuist
handelen , Draaijen.
Finasserie, f. fam. List, Bedriegerij, vr.
Finasseur, m. fain. Draaijer, Konkelaar, m.
Finasseuse, f. faun. Draaister , Konkelaar
vr.
-ster,
Ficitre, f. soort van geringe zijde.
Finaud, de , adj. fam. Listig (in klelnig.
heden). * --, m. Draaijeu, m.
Fincelle , f. Zoomtouw aan het .einde van
een net, o.

Finchelle, f. Lijn, (om een rivierschip
,te trekken,) v r.
Finement, adv. Fijn. *—, Listig.
Finesse, f. F/jnheid, Fijnte, vr.; fig.
List, Loosheid, Geslepenheid, ,Door.
traptheid , o. ; spr. w. , zie Fil; Etre an
bout de ses finesses , Al zijne middelen
uitgeput hebben, Ten einde raad zijn.
* _, Fijnheid , vr.; ran hier: Eten.
dre — h one chose, Boise boosaardige
uitlegging in iets zoeken; ook: Iets
kwaads riet iets bedoelen. *--, Fijnheid ,
Schranderheid , Scherpzinnigheid, vr.
Einet, tte, adj. fain, w. gebr., Loos.
Finettes, f. pl zeker vsrecfsel.
Fingah, m. een Droogo.
Fingal, zie Grotte de Fingal.
Fini , ie, adj. get zorg bewerkt, Pol.
tool d , Afgewerkt. * --, in de spraakk.,
-Bepaald; van hier : Sens —, Bepaalde
zin, m.; ook: Geëindigde volzin, m.
*---, Beperkt, Bind/u. *--, in de meetk.,
Bepaald. * — , ris. Laatste hand , Voltooi j i rg , vr.; ook : Zorg vuldige bear.
beuling , vr.
Finiment, m.lolmaking, Schildering , vr.
Finir , V. a. Eindigen, -Besluiten, Af.
maken, Ten einde brengen. AANM. Dit

woord kan door allerlei woorden over
gezet worden , die met Af zijn zamen
gesteld, en daardoor cone beteekeni
van eindiging verkrijgen, als: 41
naaijen, .dfbreijen, Afschrijven, ens
*_, V. n. Eindigen, Ten einde loopen
Een einde nemen ; ook: Ophouden , Ui g
scheiden (met spreken, de parler) ; ook
Uitloopen, Toeloopen, als : -- en poin
te., Spits toeloopen.
Finisseur, m. bij horlogie- en speldenmak.
Werkman, die de laatste hand aan he
werk legs, m.
Finiteur, adj. m., als: Cercle — , Gezigt
einder , m. *—, m. Einde der rij
baan, o.
Finitif, adj. m. zie Définitif.
§ Finito, m. Sluiten (eener rekening) ,
Finse, f. Schuine ader van vreemde stof
,fen in de leiblokken , vr.
Fin-or , m. , als : — d'étè, zekere zomer
peer; — de septembre , zekere groot
herfstpeer.
Fiole, f. Fleschje , o. ; van hier: — h mé

decine , Disti lle erglas , o.
Fion , m. vuig. , als: Cet homme a le -die man heeft er den slag ran, ver
staat de kunst.
Fionout, m. eens plant.
Fiorite, f zekere. bergstof.
Fiotari, m. soort van kauwoerde.

Fiquette, f. vulg., als: Par ma — , Bij mij
ne zolen.
Fira-gaiwo , m. soort van lelie..
Firensia, f. geslacht van planten.
Firkin, m. in Engel, zekere vochtmaat.
Firmament, m. Sterrenhemel, m., Uil
sprsnsel , Firmament , o.
Firman , m. in de staten van den groote
Mogol , enz. , Verlof om handel te drib
ven , -o. , Firoan, figs.
Firole , f. geslacht van naakte zveekdie
ren.
Firome, m. soort van Varec.
Fisc , m, Schat van den vorst , m. , Schai
kist, vr. * — , Beambten der vorste
li/he schatkist , m. nseerv.
Fiscal, ie, adj. Tot de vorstelijke schat
kist beh©oreede; van hier: fig. Gestren
(ten aanzien van liet invorderen de
belastingen aan den vorst verschut
digd). * -- , als : Procureur —, Avoca
—, ddvokaat fiscaal , m. *—, m. naai
van ee en vogel, Fiscaal , in.
Fiscalin , adj. m. , zie Fiscal. * — , in
Invorderaar der. vorstelijke regten
, an. — , Leengoe
m. *
-- , massaal*
van de vorstelijke schatkist, o.
Fisca cix , in. pl. in de Rom. gesch. , Kamp
vechters, lvelre ten koste van de schat
,
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kist der vorsten onderhouden overden
m. meerv.

palen, Vaststellen. *-- (se), v. pr.,
als: Se -- à une chose, Zich bij iets
bepalen, Tot iets besluiten; Se - dans
us pays, Zich ergens vestigen of n.eerzetten; Se -- sur ..• , Zich vestigen
op...
Fixité, f. Vast/sold, vr. * --- , in de ster.
rek., Onveranderlijkheid, vr.
Flabellaire, m. geslacht van Polypiers. *-,
f. geslacht van planten.
FlabelIation , f. bij wondh. , Vernieuwing
der lucht , vr.
Flabellifornse, adj. in de plantk. , Waal.
jervo rmig.
Flabellipèdes , na. pl. Dieren-. met vier
teenen naar voren, welks meteen vliet
vereenigd zijn , o. meerv.
Flaccidité , f. Slapheid, yr.
Flache, adj., als : Bois . --, zie Bois. *-,
f. Gat, o. of Kuil, w. in eenen weg.
* _, aan hout, IPaan . Spint, o.
Flacheux , use , adj. Met spin.t.
Flacon, m. Schroe lesch, vr., Flacon, sot. *-.,
als: .- des pélerins, zie Courge calabasse.
Flacourtia , f, geslacht van. planten.
FlageUaire, f. eerre plant.
Flagellans , m. i1. Geecelbroeders , m. mry.
Flagellation , f. Geesel i ng , vr.
Flagellée , f. soort van salade.
Flageller , v. a. Geeselen.
Flageoler, V. n. van paarden, Bij het stil
houden in de beenen trillen.
Flageolet, ut. Flageolet , vr.
Flagner, v. n. volg. , Beuzelen, Straat.

Fischérie , f, geslacht van planten.
Fischiosorne , m. geslacht van ingewandswormen.
Fish.tai-1, m. zeker herkaauwend dier.
Fiskmaur, m. 17ischmijt , vr.
Fisolère, f. Ligt schuitje te Venetië, o.
Fissident , m. geslacht van planten.
Fissilabres, m. pl stam van insecten.
Fissilier, in. geslacht van planten.
Fissipède, adj. Met gespleten klaauwen.

*

--

, ui. Dier met gespleten klaauwen , o.

Fissirostres , m. pl. zie Chélidons.

Fisso , m. Schiste met plantenafdruk.
eels , m.
Fissule, f. geslacht van ingewandswormen.
Fissure , f. bij wondh. , Spleet , vr.
Fissurelle, f. geslacht yan schelpen.
F iss«rellier , m. Dier , hetwelk de Fissu-

relle bewoont, o.

Fissurellice, f. versteende Fissurelle.
Fist•de-Provence , m. zie Pipi des arbres.
Fist-juri, m. zekere ,japansche lelie.
Fistulaire , m. geslacht van -vi sschen , Ta.
bakspijp , vr. * — f. geslacht yan
planten.
Fistulane, f. geslacht van schelpen.
Fistularia , f. zie Pédiculaire des bois.
Fiscale , f. Fistel , vr.
Fistuleux , use , adj. Fistelachtig , Fi stuleus.. *-, in de plantk., Idol, Pijp.
vormig.
Fistulides, in. pl. zekere dieren.
F'istuline, f. geslacht van paddestoelen.
Fitora , m. Harpoen , m.
Fixation , f. in de scheik. , Stremming , Í,
I/erdikking, vr. * -, in den hand.,
taste prijs , m. '*-, Bepaling, Vaststelling , vr.
Fixe, adj. Past, Onbewegelijk ; van_ hier :
Etoile - , Vaste ster , vr. * --, gast
-Bepaald; van hier: Avoir la vue -,
--, Het gezigt (op iets) gevestigd. heb..
ben ; Doul:ur - , Blijvende pijn , vr.;
Prix -, Vaste prijs , tas. ; Revenu --,
Vast inkomen , o.
FiLement, adv. enkel_, in : Regarder - s
Aanstaren.
Fixer, V. a. 1/astmaken, Vastzetten, Vaststellen, Vestigen; van hier: - l'attention, De a.anctac^t u^oeijen; - la victoire, De overwinning beslissen; - ses
regards sur . • ., Zijne blikken op .. .
vestigen ; - les regards de q. q., Ie mands oogen tot zich trekken; ook:
Het eenige voorwerp zijner genegen.
heid worden, Iemand boeijen; - wile
personne volage, Een onstuimig meusch
tot bedaardheid doen komen. * --, Bc• .
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Flagneur, m vuig., Bsuzélaar, Straat.
slijper, m.
Fl tgneuse, f. vuig. Beuzelaarster, vr.
Flag.orner, V. a. fare. Flikflooijen, Fleijen.
Flagornerie, f. fam. Fli kf ooi j en , o., Vlei.
jerij , Lage vleijerij, vr.

Flagorneur, m. fain. Fli kf ooi jer , Vlei.
jer, Lage vleijer, m.
Flagorfeuse , f. fam. F, i k flooister , Viel.
seer , Lage vleister, vr.
Flagrant , asij. m. enkel in : Etre pris en -délit,. Op do daad of Op heater daad
betrapt worden.
Flame, f. saert van trielje.
Flair , M. bij jagers, Reuk (van cone's
.

hond) , m.

Flairer , v. a. Ruiken , Den reuk hebben
of krijgen van ... ; fig. fam. Ruiken
Bespeuren , -Bemerken.
Flaireur, m. ongebr., als: - de table, de
cuisine, Tafelsclsuimer, rya.
Flamant, m. naam van twee dieren.
Flaribant, te , adj. Vlammend , Brandend.
* --, m. zeker dier.

„,,

lambart , na. Gli ransende kool , vr. * .-,„
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scheepsw. , Vredevuur , o. , zie Fen
Saint-Elme.
Flambe, f. naam van verscheidene soorten

van lischbloemen.

r

Flambé, m. de Podalyrius van LiNrr.
Flambeau, m. Flambouw, Fakkel, vr.;
fig. Fakkel, vr. *—, (Groote) kande.
Jaar, m, *—, zekere visch.
Flamber, V. n. Klammen. * —, v. a. Door
de vlam halen, Boven de vlam houden,
Zengen. * —, Met gesmolten spek bedruipen. * —, Met los kruid zuive, bij hoedenmak. , als : — un
e n.
chapeau , Eenen hoed scheren.
Flamberge, f. boert. , enkel in: Mestre
an vent, Tian leér trekken.
Flambergeant, m. zie Courlis et Hu!trier.
Flamboyant , te , adj. Vlammend , Schitterend , Blinkend , Flikkerend.
Flamboyante , f. zeker vuurwerk. * * ,
eene tulp.
Flamboyer, V. n. W. gebr., Flikkeren,

Blinken.

Flambures , f. pl. Vlekken (eener ongelijk
geverwde stof) , yr. meert.
Flamet, m. zekere vogel.
Flamette , f. zie Macte poivrée.
Flamiche, f. zeker gebak.
Flamine, m. zekere priester bij de oude

Romeinen.
Flammant, zie Flamant.
Flanime, f. T'lam, vr.; spr. w., zie Feu;
fig. Vlam, yr. * —, schuepsw., Wim.
pel, m. *--, bij paardenerts., Laatij.
zer,, o. * —, zeker sieraad i n de bouwkunde, enz. * —, soort van wig of
beitel in de leigroeven gebruikelijk.
* —, in de plantk. , soort van Taenia.
*—, verscheidenheid onder de angelieren. * —, als: — blanche, zekere iris;
(weleer:) — de Jupiter, zie Clémacite
droite;. -- des bois , zekere vuurkleurige bloem; — fétide, zekere iris; Petite
-- (les bois, zeker heestertje, elders
Pavecta genoemd. * —, zie Flammette
in de i. betrok.
Flamméche, f. Vlam, vr., Plammetje, o.
Flammèque , f, zeker haringnet.
Flammerole , f. zeker vurig lucht verschijn.
sal, Dwaallicht, o.
Flammette , f. Lancet , om na het koppen
de huid te openen , o. *—, naam van
twee planten.
Flamméum, m. bij de ouden, Sluijer voor
jonge meisjes op den trouwdag , ns.
Flammula, f. naam van eenige soorten
van planten.
Flan, m. Vlade, Tula, vr. *_,Munt s t u k,
eer het gestempeld is, o.
Blanc, m. Weeke zijde s Lenden, vr. *—,

FLAT
p1. Fiance , Schoot (saner zwanger E

vrouw), m, ; fig. fam. Se battre les fiance,
(1"ergeefsche) moeite doen. * — , Zijde
Flank , vr. * — , in den vestingb. , St ri j k
hoek, m., Flank , vr. * --, scheepsw.
Zijde , vr.; Pr@ter peu de — aux vents,
Weinig wind hebben; fig. Préter le -- a
. . . , Zich aan iets prijs geven.
Flanchet, m. Ribbestuk (van eenen os), o
Flanconade , f. in (fe schermsch., Steek in
de zijde, Flanconade , vr.
Flandrelet, m. tv, gebr. , Klein koekje
Pannekoekje , Flensje , o.
,

Flandrin, m. fam. (Lang en dun mensch,J
Staak, m.
Flanelie, f. Flenel , Flanel , vr.
Flanquant, te, adj. Ter zijde beschietend,
Flanke rend.
Flanquer, V. a. Pan ter zijde dekken,

Flankeren.
Flaque , f. Plas , Poel, m.
Flaquée, f. fam. Gulp, vr,
Flaquer , V. a. fam. Gieten , Werpen , Kletsen .
Flaquière, f. zeker deel van het tuig eens

muilezels.
Flasque, adj. Slap , Krachteloos.
Flasques, f. pl., als: -- d'afht, Zijstuk•
ken van een roopaard, o. meere.; — de
beaupré , Standers van het spoor van
den boegspriet , m. meers, ; — de mits ,
Klampen of Judasooren der masten ,
meere. ; — de cabestan, Klampen op de
spil , m. meere. ; -- de carlingue , Zij
-stukenvahtsporvandemst,
o. merry.
Flate, f, geslacht van insecten.
Flater, V. C. (De muntplaten) gelijk slaan.
Flaterie , f. geslacht van planten.
Flatoir, m. Plethamer der munters, m.
*—, Hamer der plaatsnijders, m.
Flitrer , v. a. (Eenen door eenen dollen
hond gebetenen hond) op her voorhoofd
branden. *— (se), v. pr. van hazen
en wolven, Op den buik gaan liggen,
wanneer zij door de honden vervolgd

worden.
Flátrure, f. Plaats , waar hazen en wol
zich op den buik nederleggen, wan--yen
neer zij door de honden vervolgd worden, vr. meers.
Flatter, V. a. De kracht van iets pogen
te breken , door her zijdelings af te
wenden; van daar: Streelen, Liefkozen ; ook : Vleijen ; -- q. q. de q. Ch.,
Iemand met iets vleijen ; — le dé , De
dobbelsteenen zachtjes werpen; fig. Ne
flatten point le dé , Kom er maar rond

voor uit.

Fiatterie , f. Yleijerij , vr.

FLED

FLAT
Flatteur, m. Vleijer, m. *-, use, adj.
Vleijend.
Flatteuse , f. Vleiuter, vr.
Flatteusement, adv. Vleijend.
Flatueux , use , adj. Winderig , lei nden
veroorzakend.

Flatulence, f. Ziekte door vinden ver
-orzakt,Windergh,Opezthid,vr.

Flatuosité, f. Winderigheid , vr., Wind , m.
Flavéole, f. zie Fauvette et Bruant.
Flaverie , f. geslacht van planten.
Flavert, ta. soort van Gros-bec.
Fléau, m.. Vlegel , m. ; fig. Geesel , m.,
Bezoeking , Roede, Ramp, vr.
Balans (eener weegschaal) , vr. * —,
Baken, vraarop de glazenmakers het
glas dragen , m. meerv.
Flèche , f. Pijl , m. ; fig. Faire - de tout
bois , ellle krachten inspannen; I1 ne
salt plus de quel bole faire -, Hij weet
zich niet te helpen; spr. w. Tout bois
n'est pas bot à faire -, í111e hout is
geen ti mmerRout. * --, Boom , welke
het voor. en achterstel eens wagens ver
als : -- de clocker,-enigt,m.•
Spits van Benen klokketoren, vr. s.-,
Zijde (spek) , vr. * -, in den vestingb. ,
zekere kleine schans. * --, in de wick.,
Straal (van eersen boog), no. * -, zeker gesternte , Pijl , m. * -, in het
tiktak, zie Lame. *-, aan eenen waai.
jer , Beentje, o. ; -, scheepsw., Graad.
stok (voorheen ir, gebruik) , m.; - de
mat, Top der braossteng , m. ; - d'épe.
ron , Boveneinde van de scheg , waar
het beeld op rust , o. ; -- en cul, Talie•
ger boven de bezaan , m. *-, aan ee.
non ploeg, Staart, m. *- Stam (van
eenen boom) , m. * -- , zekere visch.
Flèche.d'eau , f. zie Fléchière.
Flèche.d'Inde, f. soort van Galanga.
Flèche-de-mer, f. Dolfijn , m.
•Flèche-de-pierre, f. weleer, zie Bélem.

nite.
Flèches-d'amour, f. pl. seort van Quarz.
Fléchière , f. geslacht van planten.
Fléchir , V. n. Buigen ; fig. Zich buigen,
Gehoorzamen (aan, sous); ook : Bui.
gen, Zich laten verleiden, Toegeven.
*--, V. a. Buigen; - le genou, De knie
buigen; fig. -- q. q., Verbidden, Beweg en.
Fléchissable , adj. Buigbaar , Buigzaam.
Fléchissement, m. Buigen, o., Buiging, vr.
Fléchisseur, adj. m• , als : Muscle -, en:
*—, m. Buigspier, vr.
Flegmagogue , adj. Slijmafdrijvend,
Flegmasie, f. Ontsteking, vr.
Flegmatique, adj. Slijmachtig, Veel slijm
hebbende ; fig. Flegmatiek Koel , On.
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gevoelig, Onverschillig. *- s m. On.
gevoelig mensch , m.
Flegme, m. Slijm , o. * -, Fluim , vr.;
fig. Koelheid, Koelbloedigheid, Onverschilligheid, vr.
Flegmon, m. Bloedzweer, Bloedvin, vr.
Flegmoneux, use , adj. Bioedzweerachtig.
Flenarningie , f. geslacht von planten.
Fléole, f. geslacht van planten.
Flertoir, m. Beeldhouwers beitel, m.
Flessera , f. geslacht van planten.
Flestoir, zie Flertoir.
Flet, zie Flez.
Fl.étan , m. geslacht van visschen.
Flételet, Fléton, zie Flez.
Flétrir , V. a. Doen verwelken , Verwelken,
Doen verflensen; fig. Schenden, Benadeelen , Nadeel toebrengen aan , Bezoede.
len. * -, ten aanzien van personen, One'.
Beren , Bezwalken , Bezoedelen , Schen.
den. *—, Brandmerken. *- (se), v.
pr. Verwelken.
Flétrissant , te, adj. fig. Onteerend.
Flétrissure, f. Verwelking , vr.; fig. Vlek,
Schandvlek (op , a), vr. *-, Brandmerken , o.; Condamner à la -, Ver.
oordeelen om gebrandmerkt te worden.
* -, Onteerende straf, vr. * -, zekere ziekte der planten.
Flette , f. Rivierschuit , Schuit, yr.
Fleur, f. Bloesem, m.; Les arbres lont en
$eurs, De boomen bloeijen , staan in
;bloei. * —, Bloem, vr. ; -- double,
Dubbele bloem , vr. * — , Bloeitijd,
m., Fleur, vr., Bloei, Bloeistaat, m.;,
lig. in de letterk. , als : Fleurs de rhétorique, Bloemen van welsprekendheid,
yr. meerv. * - , in de plantk. , Bloem,.
yr, ; - male , Mannelijke bloem , vr.
*_, Fijnste, Beste, o., Kern, Bloem,.
vr.; - de farina, de soufre, Bloem van
meel, zwavel, vr.; La - de la nobles.
se, De bloem (kern) des adels; Cartes,
de - , Fijnste speelkaarten, yr. mrv.
* -, op sommige vruchten, Waas , a.;
van hier : Avoir la - d'une chose, Het
eerste gebruik van iets hebben. * -,.
yan leder , Erf, vr. * - , scheepsw. ,.
Ronding van de zijden eens sehips ,
vr. ; A - d'eau , Tusschen wind en -water; Vaigre de -, Kimweger, m.; Bordages de - , Ki mgangen , m. meerv,.
*-, als: A - de ..., Gelijk met ...,
Horizontaal met . . . ; A - de córde,
Bangs de koord ; fig. Passer a - de cor•
de, Bijna gelukken; Cette médaille est
it - de cordon, Deze gedenkpenning is s,
alsof hij nieuw ware. *-, zie Fleur.
Fleur admirable, zie Belle-de -nuit.
Fleur africaine, f. zie Oeillet d'tnde.
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Noel , f. zie Ellébore.
Fleur de nuit, f. naam van verscheiden
soorten van Ipomaea.
Fleur d'onze heures , zie Ornithogale.
Fleur d'or, zie Flenr du Pérou.
Fleur de paon, zie Poincillade.
Fleur de paradis, zie Poincillade.
Fleur de parfait amour, zie Ancolie.
Fleur de pierre , zie Fleur d'argent.
Fleur de printemps , zie Primevère.
Fleur de Rome , zie Tagètes.
Fleur de sabate, f. zie Ketwie rose.
Fleur de safran , f. zie Carthatre.
Fleur de Saint-Jacques , zie Jacobée.
Fleur de Saint Joseph, f. zie Laurier rose.
Fleur de Saint Louis , zie Kecmie.
Fleur de Saint Thomé, f. zia Guettard de
. l'Inde.
Fleur de sang, zie Hémanthe.
Fleur des champs , f, zie Listron Potentille ,
Bluer.
Fleur des dames , f. zie Héliotrope.
noemd.
Fleur de eel marin,f. Zouta ;htig zeeschuim,
,Fleur d'azur, zie Bluet.
dat zich op den oever der zee aan de
Fleur. de Bristol, f. soort van Lychnide.
planten zet, o.
Fleur de carénae, f. soort van vroegen raFleur des Incas, zie Alst-oemérie.
nonkel.
Fleur de chaux naturelle, zie Fleur d'ar- Fleur des worts , f. cie Grand-oeilletd'Inde.
gent.
Fleur de tan, f. soort van Mucor.
Fleur de cobalt, f. zie Fleurs minérales.
Fleur de Constantinople , f. zie Lychnide Fleur de terre, f. zie llyobanche.
Fleur de tous les mois, f. zie Souci.
calcédoine.
Fleur de coucou , f. soort van Lychnide. Fleur de Tunis, zie Fleur africaine.
Fleur dune heure , zie Ketmie chan*--, soort van gele sleutelbloem.
geante.
Fleur de crapaud, f. zie Stapélie.
Fleur d'éponge , f. soort van zachte Fleur d'un jour, zie Belle-d'un-jour.
Fleur de veuve, f. stort van scabiosa.
spons.
Fleur de fer, zie IJzerbloemen, vr. nary. Fleur de Zacharie , £ zie Iiluet.
Fleur dorée , f. zie Chrysanthème.
Fleur de fèvre , f. zie Iiyobanche.
Fleur du ciel , f. zie Tre m elle nostoc.
Fleur de grand-seigneur, zie Centaurée.
Fleur du liable, f. zie Iris.
Fleur de guignes , f. zekere fijne peer.
Fleur du Parnasse , zie Parnassie.
Fleur d'hiver , f. zie Ellébore.
Fleur du Pérou, f. zie Cactier.
Fleur d'humidité , zie 'Vloisissure.
Fleur du prince, f. weleer, zie BelleFleur d'Inde, f. geslacht van bloemen.
dc-jour.
Fleur de jalousie, zie Atnarante.
Fleur , de Jerusalem, f. soort van Lych- Fleur en casque, r. zie Aconit.
Fleur
en clochette , zie Campanule et An.
mde.
colic.
Fleur de Jupiter , f. soort van CoqueFleur en globe, I. zie Amaranthine.
lourde.
Fleur de la nuit, f. zie Belle-de•nuit. *—, Fleur en houppette , zie Jasione , Jade et
Scabieuse.
eenige soorten van ruikende ficoïdes.
Fleur de la passion, f. zie Grenadille Fleur en neige, zie Chionanthe.
Fleur éperonnière , f. zie Linaire et Cableue.
pucirne.
Fleur de la tannée, f. zie Réticulaire.
Fleur hëpatique, f. zie Parnassie.
Fleur de la trinité , f. zie Pensee.
Fleur immortelle , f. naam van eenige
Fleur de fair, f. zekere bloem.
soorten van Gnaphales , Amaranthines ,
Fleur de lis, f. Witte lelie, vr.
Passe-velours, Xéranthèmes , Elichryses.
Fleur de mallet , f. zie Pivoine.
Fleur de midi, f. soort van ficoïdes s die Fleur joyeuse, f. soort van acacia.
Fleur mexicaiine , f. weleer, zie Belie -dezich na den middag ontsluit.
flu i t.
Fleur de inuscade , f. zie iViacis.
Fleur aiglantine, zie Ancolie.
Fleur ailée, f. zekere bloem.
Fleur a mie!, zie Ivlélianthe.
Fleur à mouche, f. zie Ascléplade de Sy
ne et Ophryde.
Fleur à musc, f. eene Ketmie.
Fleur à teindre, f. zie Genêt des teinturiers.
Fleur anx dames, f. zie Anamone.
Fleur bleue, f. zekere ilziatische bloem.
Fleur bleue en grappe, f. zie Durante.
Fleur Cardinale, f. zie Quamoclitte et Lo.
bélie Cardinale.
Fleur changeante , f. zekere ketmia.
Fleur d'Adonis , zie Adonide.
Fleur d'amour, zie Amarante.
Fleur d'argent , f. in de natuurt. histor. , zie
Chaux.
Fleur d'Arménie, f. zie Oeillet-de.poète.
Fleur d'Asie, f. soort van magnesia, an.
tiers Terre savonneuse de Smyrne ge.

Fleur de
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(d. I. deel eener zamengestelde bloem), o.

Fleur nmiellée, f. zie Mélianthe.
Fleur musquée, f. zie Moscateline.
Fleur pleurétique , f. zie Coquelicot.
Fleur printanière , f. zie Paquerette. * --,
zie Primevère.
Fleur royale, f. Koningsbloem , vr.
Fleur Sainte-Catherine, zie Nigelle.
Fleur Saint•Jean, f. zie Gallief à fleurs
jaunes.
Fleurs artificielles , f. pl. Gemaakte blos.
men , vr. meerv.
Fleur tigrée , zie Tigrédie.
Fleurage , m. Gruttenzemelen , vr. mrv.
Fleuraison, f. Bloeitijd, Bloei , m.
Fleurdelisé , ée , adj. Lelievormig.
Fleurdeliser, V. a. Brandmerken.
Fleurée , f. Schuim op de blaauwkuip , o.
Fleurer, V. n. Ruiken , Rieken ; Cela fleure bon, Dat ruikt goed; fig. Cela fleure comme baume, Dat laat zich goed
aanzien ; Sa réputation ne fleure pas corn.
me baume, Hij heeft geenen goeden

Fleuronné , ée, adj. zie Flosculeuses.
Fleurs, f. pl. Maandstonden (der vrou.
won), m. mrv. * -, als: - blanches,
--, als : - du vin
Witte vloed , m.
Witachtig schuim op wijn ten teeken
van bederf, o.
Fleurs niinérales, f. pl. Metaalbloemen,
vr. meerv.
Fleurtis, m. veroud. , zeker deel der mu.
zijk.
Fleuve , m. (Groote) rivier , vr. , Stroom,
m.; fig. Stroom, m.
Flexibilité, f. Buigzaamheid, vr.; fig.
Buigzaamheid , Gedweeheid , Onderwerping, vr.
Flexible, adj. Buigzaam ; fig. Buigzaam,
Gedwee , Toegevend. , in de natuurk. , Rekbaar , Buigzaam.
Flexion, f. Buiging, vr.

Flexueuz , use , adj. Buigzaam.
Flexuosité , f. Buigzaamheid, vr.
Flez , m. eene soort van Pleuronecte.
Flibot , m. Fluitschip, e. , Vlieboot,

naam.

Fleuret, m. Schermdegen, m., Floret,
vr. * - , zekere danspas. * •-, zekere
stof, als : - de soie , Zijde , welke van
watten gesponnen is , vr.; - de lame,
Fijnste wol, vr.; - de coton, Fijnste
katoen , o.; - de fil, Fijnste hennep , es.
of Plas , o. * -, Floretzijde , vr.
Fleurette , f. Bloempje (bestanddeel van
gene zamengestelde bloem, b. v. aan
de scabiosa) , o.; fig. Bloempje , o.;
meestal pl. Fleurettes , .hardigheden
Yleijerijen, vr. mrv., Yleijende ivoor.
den, o. mneerv.
Fleuri , ie, adj. Bloei/end , In bloei ; van
hier : Teint - , Bloei /oude
ende kleur ; fig.
Bloemrijk, Opgesmukt , Beeldenrijk.
Fleurilarde, f. eene Holothurie.

Fleuri.Noël, m.

vr.
Flibustier, m. zekere vrijbuiter in d.
nseri ka.

Flic flac , interj. Klé is klats.
Flin , m. soort van schuursteen der wapensmeden.

Flindersie , f. een boom.
Flinquer , V. a. (Metaal) ruw maken.
F?int• glass, m. Flintglass , o.
Fli.ons , m. pl. zekere schelpen.
Flipot, m. Lasch , vr., Dekstuk s a.
Flocon, na. Vlok, vr.
Floconneux, use, adj. Vlokkig , y'lok•
acht 1g.
Floe -kée, f. geslacht van planten.
Floflottement, M. veroud. , Koking, Bor.

naam van eene winter.

reling, vr.

bloem.
Flcurir, V. n. Bloei/en, In bloei zijn;
Bloesemen ; fig. (tXANM. In dezen zin
is liet p. p. et 1'imp. Florissant , Floris sais,) Bloei/en, In eenen bloeijenden

V. n. veroud. Koken , Opborrelen.
Floraison, f. Bloeitijd, m.

Floflotter,

Floral , le , adj. Van eene bicent ; Feuille

(orale, Bloemblad, o.

Floraux , acl j. m. pl. , als : Jcux - , Spe

staat zijn.

Fleurissant, te, adj. Bloei/end.
Fleuriste , adj., als : ï.archand - , Bloeneohandelaar , sn. ; Jardinier - , on :
-9-, M. Bloemist , Bloernkweei:er , m. ;
- artifieiel, Kunstuloenaenverkooper, m.;
ook : Bloemenmaker, rya. * - Bloemschilder, m.
Fleuron , in. Bloemsieraad , o., Bloem , vr.;
fig. C'est le plus beau -- de sa couron•
ne , Dat is de schoonste parel aan z ij.
ne kroon. * -, bij boekdruik., zie Culde-larnpe. * - -, bij bind. , Bloenmstem.
pel , t». * --, in de plantk. , Bloempje
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ook:-lentryvaFo,.m;
naamvan een geleerd genootschap, het'welk in 13-4 te Touiouse werd opge-

rigt. #
Flore, f. Flora, Godin der bloemen, Bloem
godin, vr. *--, Beschrijving der plan•
ten van een land, Flora , vr.
Floréal, m. in het repub. jaar, Bloem maand , vr.
Florée , f. zekere indigo ; - d'Inde, ze leer meel slit pastel.
Florence , f. zekere ligte zijden stof, Floreooce , vr.
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Florentine, F. zekere zijden stof, Florena
tine , vr.
§ Florés , nn. p1. fam. s als: Faire , Ver kwistend leven.
Florestine , f. geslacht van planten.
Floretonne, f. zekere Spaansche wol.
Floriceps, m. geslacht van ingewandsivormen.

Iloridées , f. pl. orde van planten.
Floriforme , adj. Bloemvormig.
Floriléges, zie Anthophiles.
Florilie , f. geslacht van schelpen.
Florin , m. Gulden , m.
Floripare, adj. (Enkel) bloemen voortbrengen .
Floripondio , m. Bloem der Stramoine ar.
borescente du Pérou.
`lorissais, imp. de find. , zie Fleurir.
Florissant, te, adj. fig. Bloeijend.
Floriste, m. Schrijver eener Flora, vr.
Flos convolutus , m. bij de ouden , zekere bloem.
Floscope, m. een heestertje.
Flosculeuses , adj. f. pl. , als : Fleurs —,
on : * —, f. pl. Trosbloemen, vr. mrv.
Flossade , f. zie Raie It long bec.
Flossolis, m. zie Inule campane.
Flot, m. Golf, Baar . vr. ; fig. Stroom,
.Vloed, m.; ook : Beweging , Golving,
yr. ; A travers les Hots du penple ...
Door de volkshoopen heen. *—, in de
scheepv., als: Lcre It —, Vlot zijn;
liiettre k -- , Vlot maken. * ---, Tij
Getij, o.; van hier: — et jusant, Vloed
en ebbe. °—, Vlot, Houtvlot, o.;
ook: Vlotten van hout , o. *_, pl.
Flocs, Wolvlokken aan het hoofdstel
der muilezels, vr. meerv.
Flotre, m. bij papierra., Tilt , o.
Flottable , adj. Waarop men vlotten kan,
Vlot baar.
Flottage, m. vlotten (van hout), o.
Flottaison,f. Vlotten (van hout), o. *—,
scheepsw., Gedeelte van het schip tuss che n wind en water , o. ; Ligne de —,
Waterlijn, Uitwatering, vr.
Flottant, te, adj. Drijvend, Loshangend,
Golvend, Zwevend, Schommelend; fig ,
Weifelend , Onbestendig, l7eranderlijk.
Flotte , f. Vloot , vr. 'K scheepsw.,
als: FIottes de cable, Jiouten boeijen,
vr. meere. of Ledige watervaten , o.
sneerv. , om de bogs van een touw,
waaraan men voor anker ligt, op te
houden, opdat het niet op den grond
vijle. s` --, bij vissch. , Dobber, m.
* — , bij zijdewev. , Streng , vr.
Flotté, ée, adj., als: Bois —, Vlothout, o.
Flottement, m. Golfvornmige beweging (on.
der het krijgsvolk), e.
,

FLUT
Flotter , V. n. Drijven ; van hier : Faire
— da bois, flout vlotten. * — , Loshangen, Zweven , Golven , I'liegen ; fig. —
entre l'espérance et la crainte , Tusschen
hoop en vrees dobberen.
Flotteur, m. Vlottenmaker, m. *—, ou:
Maitre ^., houtvlotter, m.
Flottifle, f. Kleine vloot, Flottille, vr.
Flottiste, m. weleer, Koopman , xelke
uit Spanje met eens vloot op 4merika
handel dreef, m.

Flou , adv. in de schilderk. , als : Peindre
—, Zacht schilderen. *—, adj. m., als:
Un pineean —, Een zacht penseel, o.
* -- , m. Zachte , o. , Zachtheid , vr.
Flouche , f. eene munt van Bassora.
Flouette , f. scheepsw. , Windwijzer , m.
Flonin, m. zeker ligt schip.
Flouve , f. geslacht van planten.
Fluant , adj. m., als : Papier —, Papier
dat vloeit , Ongelijmd of Slecht ge
papier, o.
-lijmd
Fluate, m. n. w. der scheik., zeker zout,
Fluate.
Fluaté , ée , adj. Met vloeispaathzuur ver
-bonde.
Fluce, f. eene M.aroccaansche munt ter
waarde van 7 cent.

Fluctuation , f• Golving, Golvende beweging, vr.; fig. Weifeling, Wankeling,
Onbestendigheid, vr.
Fluctueux, use, adj. In Bene hevige beweging.
Flue , f. Fijn netwerk aan een schakelnet,o.
Fluenté, f. in de wisk., zie Intégrale.
Finer , V. n. van de zee , Golven , Oplovpen. *—, in de geneesti., Vloeijen, Loopen.
Fluet, tte, adj. Teeder, Teer, Zwak.
Flueurs, f. pl. w. gebr., (zie Fleurs,) behalve in : — blanches, Witte vloed, m.
Flugge, m. een boompje.
Flugge , m. geslacht van planten.
Fluide, adj. Ijloeijend, Vloerbaar. *m. I7loeisto f, vr.
Fluidité , f. Vloeibaarheid, vr.
Fluor, adj. m. weleer, Vloeibaar. °—,
m. weleer , zie Chaux fluatée.
Flustre , f. geslacht van Polypiers.
Flustrées , f. pl. orde van Polypiers.

FLAre, f. Fluit, vr. ; — douse ou a bec
Voorfluit, vr.; — allemande on traver.
sière , Dwarsfluit, vr.; Joueur de --,
Fluitspeler, Fluitist , m.; fig. fain. A.
juster ses fi tes, De snaren spannen ,
Zich gereed maken; spr. W. Ce qui viest
de la — s'en retourne au tambour , Zoo
gewonnen , zoo verteerd. *—, in een
orgel, als: Jeu de —, Fluitregister,
0 . *..., scheepsw., Fluit, vr., Fluit.

schip , Transportschip

, o.

* -- , bij ta-
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pijttvev. , soort van spoel. * —, in de
nat. pist., zie Murène hélène et Fistulaire
petimbe.
Flfité, ée , adj. , alt : Tine voix fi tée ,
Liefelijke zachte sten; , vr.
Fitte - du-soleil, m. zekere reiger.
Fluiteau, m. Fluitje (voor kinderen), o.
a_, geslacht van planten.
Flater, v. n. bij veracht., Op de fluit spelen,
Fluiten. * — , pop. Drinken , Zuipen.
Flttes, f. pl. Langwerpige zijdepopjes
aan het eene einde open, o. meere.
FlCiteur, m. bij veracht., Fluiter , Fluitspeler, m. * —, naam van verscheidene
vogelen.
Fl tense , f. soort van Raine.
Fluvial, le , adj. Van de rivieren ; Eaux
fluviales , Rivierwateren , o. meerv.;
Inondations fluviales, Overstroomingen

der rivieren , vr. meere.
Fluviales, f. pl. familie van planten, zie
Nalades.
Fluviatile , adj. in de nat. hist. , In zoet

water gevonden wordende.

Flux, m. van de zee , Vloed , m. ; - r et
reflux, Vloed en ebbe. * —, in de ge.
neesk. , Vloeajing , vr. ; van hier : -de ventre, Buikleop, m. ; — de sang,
Bloedvloeijing, vr.; — de salive, Speek selvloed , m. ; fig. — de paroles , Groate

woordenpraal, vr., Groote omhaal van
,voorden, m.; zie ook Bouche ; fain. Avoir un — de bourse, Geen geld in den
zak kunnen houden. * —, bij metaal
Middel , om de smelting-smelt.,nz
te bevorderen, o. *_, in sommige kaartsp.,
Roem , m. ; Avoir —, Roem hebben
Faire , Roemen.
Fluxio-différentielle, adj. f., als : Methode
-- , zekere bewerking in de wiskunde.
Fluxion , f. in de geneesk. , Zinking , vr.
*_, in de wisk., als: Méthode des flu.
xions, Fluxierekening , yr. , zie Calcul
différentiel.
Fluxionnaire, adj. Het zinkingen geplaagd.
Fne , m. in Japan , zeker transportschip

langs de kust.
Foc , m. scheepsw. , Kluiver , m. ; Petit
—, k`oorstengsstagzeil, o.; Grand —,
Buitenkluiver, m.; Faux — , Second
--, Middelkluiver , m. ; Baton de —,

Kluifhout,

0.

Foea , m. zekere vrucht

,

misschien eene

soort van meloen.

Focal, le, adj. Van het brandpunt.
Focale, m. in de oude gesch., zeker klee.

dingstuk, inzonderh. oha den hals te
dekken.
Facile, m. weleer, Voorarmbeen , o.; ook:

Beenpijp , yr•
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Fodie, f. geslacht van wormhen.
Foene , m. geslacht van insecten.
Foene marisque, m. zekere waterplant.
Foène , Foesne, zie Fouanne.
Foetus , m. Ongeboren vrucht , yr. , Foe-

tus,

0.

Foffa , f. , zekere wellustige dans der Por*

tugs Zen.
Fogee , f. Opening, waardoor men de
spoel schiet, vr.
Foi, F. in de godsd. , Geloof, o.; van hier:
Articlé de — , Geloofsartikel , o. ; Cet
homme n'a ni — ni loi, Die man stoort

zich aan God noch gebod. * —, Ge•
trouwheld, Trouw, Eerlijkheid , Braaf.
heid, vr.; Bonne —, Goede trouw, vr.;
Mauvaise —, Kwade trouw, vr. ; 1 tre
de bonne on de mauvaise —, Ter goeder
of kwader trouw handelen. * —, BeJofte , vr. , Woord, o., Toezegging,
Trouw, vr.; — conjugale, Huwelijks
vr. *—, Vertrouwen, o., Zui•-trouw,
verheid, Eerlijkheid, vr.; van hier:
Laisser une fille sur sa bonne —, Een
meisje aan zich zelve overlaten, ten
aanzien van haar gedrag. *—, bij
regtsgel., Getrouwheid, vr.; — et hommage, als: Rendre — et hommage, Houw
en getrouw zijn , Huldigen ; ook : Geloof, o. , als : Ajouter — Is , Geloof
slaan.. of hechten aan; ook: Bewijs,
o., als : Faire — de , Bewijzen , Ten
bewijze strekken van; Avoir — en justi•
ce , Het vertrouwen van den regter heb.
ben, Geloofd worden ; Bonne — , Intime
convictie, vr.; — du contrat, Verpligting,
welke uit eene overeenkomst voortvloeit,
yr. ; -- publique , Vertrouwen , hetwelk
de wet aan zekere officieren toekent,
o . * —., als : iV]a —, Par ma — , fam es

Op mijn w.igord ; En bonne —, A la
bonne —, De bonne —, Ter goeder trouw p
Traiter à is bonne—, de bonne —, Eer*
lijk behandelen.
Foie, m. Lever , vr.; Maladie dne —, L&verziekte , vr. * — , in de oude scheik. ,

Lever , vr.
Foin, m. Hooi , vr.; Grenier .á —, Hooi
lYiettre du — dans sea-zolder,m.;spw

eene ongeoorloofde wij*
ze verrijken;. Chercher une aiguille dans,
une botte de —, Eene speld op desi.
hooizolder zoeken.
Foin-de -nier , m. zekere Zoophyte.
Foire , f. Jaarmarkt , Kermis , vr. * -- Kermis, vr.,Kermisgeschenk,o. *—;bas,..
Buikloop , m., Looperij , vr.; Avoir is
—, flan de looperij zijn.
Foirer, V. n. bas , Aan de loo; Brij of
schijterij zijn, Schijten.
bottes , Zich op

f
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Foireuse, f. bas 2 Zij , die aan de loops•
rij is.
Foireux , use , adj. bas, Die aan de loopsrij is; van hier: fig. Avoir la mine foireuse, Er bleek uitzien. *—, m. Ie
aan de looperij is.

-mand,ie

Foirolle , f. in de plantk. , zie Mercu-

Folichonne , f. fam. en w. gebr., Vrolijke
meid , vr.
Folichonner, v. n. fam. en ter. gebr., Dartelen.

Folie , f. Zinneloosheid , Krankzinnig.
heid , vr. *—, Dwaasheid, Zotheid,
vr. *---, Dwaasheid, Zotternij , vr.
* — , Geliefkoosde neiging , Zucht , vr.
*—, Koddigheid, .Hardigheid, Zot.

riale.
Fois , f. Maal, vr. en a., Keer, m.,
ternij , yr.
Reis , vr. ; Deux —, Tweemaal ; Plu.
sieurs — , Verscheidene malen, keeren , Folié, ée, adj. Bladeren hebbende. *..
in de scheik. , Bladerig , Ells bedekt
reizen; van hier: De — It autres, Van
met , fills voorzien van.
tijd tot tijd, Nu en dan, Somtijds,
Somwijlen, Soms; Une -- que, Zoo Foliforme, adj. Bladvormig.
dra; A la —, Te gelijk; Une autre Folipare , adj. (Enkel) bladeren voort.
brengend.
, Een ander maal ; Ii y en a deux
autant, Er is tweemaal zoo veel. Folilet, m. Schouderstuk van een liert , o.
AAxnr. Men zegt ook : Deux -- plus, § Folio , m. , .als : — recto , Eerste blad
vr. , — verso, Tweede bladzij--zijde,
Tweemaal meer; dat zulks onzin is,
de , vr. ; — Livre in-folio , on : In•folio ,
,veet ieder , velke gezond verstand bein
folio , o. , Foliant , m.
Boek
Zit. *-- , m. als : Prendre q. q. à — de
bij boekdrukk., Folio, o. , Foliering,
corps , par le — du corps, Iemand om
yr. (d. i. cijfer ter aanwijzing der
de middel vatten , om her midden van
bladzijden).
het lijf vatten, midden om het lijf
Foliole , f. Blaadje, o.
vatten.
Foliot , m. Veer , welke den halven schoot
Faison, f. enk. in: A —, In overvloed.
van een slot voortdrijft, vr.
Foisonnement, m. Uitzetting, vr.
Foisonner, V. n. Overvloed hebben, Over- Folie, f. Gekkin, Zottin, vr. * — , zeker vischnet.
vloeijen (van , en). *— , lam. Uitleveren,
Follée, f. zekere zak van een vischnet.
Strekken , of liever : Meer schijnen.
Folle-femelle, f. soort van Orchis.
Foitable, adj. veroud. , Geloof baar.
Follement, adv. Dwaas, Dwaselijk , Zot,
Fol, (Fou,) Ile, adj. Dwaas, Zot, IJ
Gek.
Gek; Une gaieté folie, Eene luid -del,
Follet, te, adj. fam. Dartel, Kortswijlig.
vrolijkheid. * —, van perso.-ruchtige
* —, als : Poil --•, Melkbaard, Plasven , Dwaas , Zot, Gek ; Devenir fou,
baard, t».; Feu —, Dwaallicht, o.
Gek worden. *--, Dartel , Prslijk ,
(zie Ardent) ; fig. Klatergoud , o.; Esprit
Opgeruimd. * --, Dwaas, Ligtgeloo—, Kaboutermannetje , o. , zie Esprit.
vig; Vous étes foss de croire, Gij zijt
* --, m. zie Esprit follet.
dwaas, dat gij geloof slaat ; van hier:
Etre fou de q. q. on de q. ch. , Op ie-. Vollets, m. pl. zie Folilet.
mand of iets gek of verzet zijn. * —, Follette, f. zie Belle.darne.
bij regtsgel., Kwalijk gegrond ; van Folliculaire, adj. , als : Ecrivain —, on:
* — , m. meest in eenes slechten zin ,
hier: Folie enchère, Dwaze koop , in.;
,Dagbladschrijver , m.
van hier : Payer la folie enchère, Rouwkoop geven ; Un foss rire , Een onwille- Follicule , m. Plies, o.
keurig lagchen, o.; Folie farine, Stuif Folliculeux , use , adj. Vliesachtig.
Folliculine , f. f, geslacht van dieren.
-:nel,o.
Flatre, adj. Vrolijk, Dartel, Zot, Speel. Follier, in. zekere visschersschuit.
Folyoca, f. zie Persicaire liseron.
ziek, Dartelend.
Fomahaut, Fomalhaut , in. naam eener ster
Folftrer, V. n. Dartelen.
in den waterman.
Fole , m. zeker dier.
Fomentatif , ive , adj. w. gebr. , Stovend.
Voles , i pl. zeker vischnet.
Foliacé, ée, adj. Bladvormig , Dun ge• Fomentation, f. Stoving, Papping, Pap, vr.
Fomenter, V. a. Stoven, Pappen. °—,
lijk een blad.
Onderhouden, Doen voortduren, Be-Foliaire, aclj• dan het blad zittend of
vorderen ; fig. I7oeden , Doen voortdugroei/end.
ren, Bevorderen, .Aanblazen, fdanstoken.
Foliation , f. Schikking der bladeren in
Foncailles , f. pl. verouud., Onderlagen,
den knop, vr.
vr. meere.
F'olichon, nne, adj. fam. en w. geb., Darm
Foncé, ée, adj., als: I1 y eat bigin —,
tel. i` — , m. Vrolijke snaak , m.
-

FONG
Hij is daarin zeer doorkneed. *—,
van kleuren , Donker ; Couleur foncée,
Donkere kleur , vr.; Bleu —, Donkerblaauw, 0.; D'un vert --, Donkergroen.
Fonceau, m. zeker stuk aan eene stang.
* —, zekere tafel der glasblazers.
Foncée , f. Leigroeve , yr.
Foncer, V. a. Eenen bodem in .., zetten.
* —, De vereischte gedaante tot eenen
bodem geven. * —, Het deeg tot de on.
derkorst bereiden. * -- , als : — une
culée, De leiblokken uit de groef halen.
Foncet, adj. , als : Bateau — , on : * —, m.
Rivierschip , o. *—, m. Binnenplaat
(van een slot), vr.
Fonder, ere, adj. Tot den grondeigendom behoorende ; Rente foncière, Grond•
rente, vr.; Richesses foncières, Rijkdom..
wen in vastte goederen , m. mrv. ; Seigneur —, (weleer,) Grondeigenaar, m.
Foncierement, adv. In den grond, Grondig. °.-, In den grond, Zeer, Ten
hoogste.
Fonction, f. Werkzaamheid, T'errigting,
vr.; van hier: Bezigiaeid, Werkzaam
-heid,yr.lnbtAmsvoig,
Functie , vr.
Fonctionnaire , tn. Ambtenaar , m.; — public a Openbaar ambtenaar, m. * —, F.
Zij, die een/ge functie waarneemt.
Fond, m. Bodem, m.; van hier: Batir
dans un —, Op eene lage plaats beuwen. * —, Diepte , vr. , Einde , o. ; -d'une allée , Einde van eene laan , e.
* —, Diepte , vr. ; Cette culotte n's pas
asset de — , Deze broek is niet diep
genoeg ; Un fossé It — de cove, Eene
sloot met steile boorden; fam. Déjeuner
á — de cuve, Een goed ontbi,* t gebruiken; (in het kaartsp.) Aller l — de Cu.
ve, Den geheelen stok nemen. * ---,
scheepsw. , Bodem (der zee) , m. ; — de
vase , Moddergrond , m. ; — d'argile ,
Kleigrond , m.; -- de coquilles et de sable, Schelp- en zandgrond , m,; — de
gravier, Steenachtige grond , m. ; — de
roche , Klipgrand, vs. ; — de bonne on
de mauvaise tenue , Goede of Slechte
ankergrond , on. ; — de bon.clse, Gladde
steengrond, m.; -- mouvant , yTelgrond ,
ns. ; — des cours , Si ngelgron , m. ; —
de cale , Onderste van het ruim, o.;
— de voile , Benedenste van het zeil
o.; Ralingue de — , Onderlijk van een
zeil , vr. ; Couler a —, Zinken; fig.
Couler a —, Te gronde gaan ; Donner
--, Het anker werpen ; •- bas, Laag
water, o. * —, .4chterste eener koets,
o.; Carrosse à deux fonds , Koets , haar•
van de zittingen voor en achter even
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hoog zijn, vr.
, als: De -- en
comble, Van onderen tot boven , Ge.
heel en al ; fig. Geheel en al. * —,
als : Une tabatière, etc. , à deux fonds,
Bene tabaksdoos met twee deksels (d. i.
die onder en boven open gaat).
van een bed , Onderlaag , vr. ; fig. Le
— de fame , etc. , De bodem van het
hart. * — , Grond , m. , Voornaamste,
o. * --, Grond , Grondslag, on.; van
hier: Le — d'une étoife, De grond eener stof, m.; Étoffe à — vert, Stof met
eenen groenen grond, vr.; van hier:
Grond , Grondslag , m. • fig. Faire —
sur, Staat maken op. s—, in de schil.
derk. , Grond, »s. * —, al:: A —, In
den grond , G rondig ; Au —, Dans le —,
In den grond , Op de keper beschouwd.
* -- , Grond , m., Grondstuk , o. , I/arde , vr. , Land, o. ; van hier : Grond
Eigendom, m. *—, Fonds,-eigndom,
o. , Som geld;, vr.; van hier: Etre en
Klinkende specie heb.
en
fonds,
— ou
beu, Contanten hebben. * —, Kapi.
taal, o.; van hier : Placer h — perdu,
Op lijfrente zetten. *—, in den kooph.,
Fonds (d. i. al de waren), o.; fig. Poorraad , m., Hoeveelheid , Bron, vr.,
Fonds, o. * — , bij regtsgel., als : Le —
et le tres-fond , Fonds met al zijn toebehooren, o. ; fig. Savoir le — et le très•
fond dune affaire, Alle bijzonderheden
eener zaak naauwkeurig kennen.
Fondamental, le, adj. Tot den grond behoorende, Fondamenteel; Pierre fonds.
mentale, Grondsteen , na.; fig. Loi fon.
damentale , Grondwet , vr.; Son —,
Grondtoon, m.
Fondawnentalement, adv. w. gebr., Grondig.
Fondant, te, adj. van ooft, Zeer sappig,
Smeltend. * —, m. Middel of Bijvoegsel, dat de smelting bevordert, o., zie
Flux. * —, bij emaill. , zeker groen.
Fondante de Brest , f. zekere zomerpeer.
Fondateur, m. Stichter, Grondlegger, m.
Fondation , f. Stichting , Oprigting , vr.;
fig. Stichting , Grondlegging, Eerste
oprigting , vr. *—, Grondslag , no.,
Fondement , o.
Fondatrice, F. Stichtster, Grondlegster,. vr.
Fonde , f. scheepsw. , Laag water , vr.
Fondé , ée , adj., als: Une personne fon.
dé e de procuration , ou : * ~ s m. , . als
tin — de procuration , Een gevolmag.
tigd zaakgelastigde , m.
Fondement, m. Grondslag, m., Forde.
naent , o.; fig. Grondslag, m. *._... j
Grond, na. *—, Aars, m., zie Anus.
Fonder, V. a. Grondvesten , Bouwven ,
St/eisten; fig. Stichten, Oprigten. *—,

626

FOND

Gronden, Vestigen, -Bouwen, Grond•
vesten; van hier : — q. q. de procuratie
on, Iemand magtigen. * — (se), V. pr.
Steunen vertrouwen s Zich verlaten
,

(op , sur).
Fonderie , f. Smelterij , vr. * —, Ge
vr. * — , Lettergiete --schutgierj,
, vr• *--,
rij,
r. Wasselterij
m
, *—,
Gietkunst , vr.
Fondeur, m. Gieter , m.; -- de cloches
,klokkengieter, m.; — de canons, Ge
caractéres d'im --schutgier,m.;—d
primerie, Lettergieter, rn.; — de petit
plomb , Hagelgieter , m.
Pondje, m. Toezakking (van den grond)
onder een gebouw , vr., Instorting
der aarde in eene mijn, vr.
Fondoir, m. bij slag. , Plaats, waar het
vet gesmolten 'wordt, vr.
Fondre, V. a. Smelten, fjloeibaar maken; fig. — les frimas , De koude van
het weér verdrijven. *—, Gieten; fig.
— la cloche , Tot een besluit komen; —
un ouvrage dans un autre, Den inhoud
van een werk in een ander opnemen.
* —, in de geneesk., als: — les humeurs,
De vochten verdunnen ; -- une obstruction , Fene verstopping wegnemen ; — la
pierre, Den steen ontbinden. * — , in
de schilderti. , als : — les couleurs, les
teintes, De kleuren zacht ineen doen
smelten. *— (se), v. pr. Smelten. *—,
Verminderen, Wegsmelten. *—, v. n.
Smelten ; fig. — en larmes , en pleurs
In tranen wegsmelten. *--, Vermageren,

Uitteren. *_,Wegzinken, Inzakken,
Verzakken, Verzinken; — sous les pieds,
Onder de voeten wegzinken. * —, als:
-- sur, Met geweld of drift aanvallen
(op) , Nederstorten op , Bestormen.
Fondrier, m. in de zoutkeet. , zekere muur.
* —, Plot, dat niet meer drijven wil, o.
Fondrière, f. Drassige grond, Poel, m.
*.--, Sneeuwkuil, m. *—, Moddergat,
o,, Modderpoel, m.
Fondrilles, f. pl. Vuiligheid (aan slecht
gespoelde vaten of in morsig water) , vr.
Fonds, fl. zie 1' ond.
Fondue, f. Spijs van gesmolten kaas, vr.
Fondule , f. geslacht van visschen.
-Fonet , M. zie IVloule unie.
Fonge cave, m. soort van kampernoelje.
Fonge orange , m. soort van Bolet.
Fonges„ m. pl. familie van Bolet.
Fongés , m. pl. orde van kampernoeljes.
Fungible, adj. bij regtsgel., Wat bij maat,
getal of gewigt wordt berekend.
Fongie , f. geslacht van Polypiers.
Fongipores , m. p1. weleer , zie Madrépores non rameux.

FORA.
Fongite, f. soort van Madrépores.
Forgivores , m. p1. zie Mycétobies.
Fongoide, m. zie Champignon. *--, zie
Pezize.
Fongosité, f. Sponsachtigheid , vr. * —,
zie Fongus.
Fongueux, use, adj. Sponsachtig.
Fongus, m. Sponsachtig uitwas, 0.
Fonsoir, m. zeker werktuig der anker
-smedn,.
Fontaine, f. Bron, Wel, vr.; van hier:
— de Jouvence, Bron - der verjonging,
yr. * — , Waterkom , vr. , Watervat,
o,, Fontein, vr. —, bij bakk. , Holte
in het deeg waarin zij het zuurdee.
sera doen, vr. *—, Fontein, vr.; ook:
Fonteinkunst, Waterkunst, vr.; — de
feu, zie Lampe docimastique.
Fontaine-de-mer, f. soort van Actinie.
Fontaine•des-oiseaux, f. zekere plant.
Fontainier , m. Bronmeester, Fontein meester, m.
Fontalis, zie Fontinalis.
Fontanelle , f. in de ontleedk. , Fantenel ,
vr. * — , bij wondh. , Fontenel , vr.
Fonranèse , f. zeker boompje.
Fontange , f. weleer > Strik (op een yrore
tienkapsel) , m.
Foote, f. Smelting, vr. , Smelten, o.
*_, Gieting, Gietkunst, vr. ; van
hier: Fer de ~.) Gegoten ijzer, o.;
O uvrage de — , Werk van gegoten ijzer,
o. ; — de fer , Onzuiver ijzer, o. *—,
mengsel van ondereengesmoltene meta.
len , Metaal , o. -, bij drukk. , Stel
(drukletters) , o. * —, Verwisseling
der afgezette munten voor andere, vr.
* —, in de geneesk. , als: — d'humeurs,
Verdunning en afvloeijing van vroeger
verdikte vochten, vr. *—, zie Fondis
4
in de a. beteek.
Fontenier, zie Fontainier.
Fontes , f. p1. bij zadelmak., Losse hals
-ters,m.v
ron ticule , m. bij wondh., Fontenel, o.
van
planten.
Fontinale, f. geslacht
Foctinalis , m. zie Persicaire amphibie et
Potamot.
Fonton , m. een vogel.
Fonts , m. p1. > on : -- baptismaux, Doop vo nt, yr. ; Tenir un enfant sur les —,
Over een kind als peter of meter staan.
Fonture, f. scheepsw., als : Tomber en
— , Instorten.
Foque, f. scheepsti., Fok, vr.; -- de'misaine Bezaansfok vr.
For, m. Regeerstoel , m.; fig. -- intérieur , Inwendige regterstoel , Inwendige
regter, m., Geweten, o.
Forage , M. Opening wier leigroef, vr.
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* — , Boring (van eenen geweerloop en
van geschut), vr.
Forain , ne , adj. Pan elders komend, Marchand — , Vreemde koopman , m.; ook :
Reizend koopman , welke de kermissen
bezoekt, m. ; Traites foraines, Tolsen op
den in. en uitvoer, m. meerv., In- en
uitgaande regten , o. meere.
Forban , m. Zeeroover, Vrijbuiter , on.
Forbannissement,m. veroud.,Yerbanning,vr.
Forbasine, f. weleer, zie Bident bipartite

§Forceps,m.bij wondh.,Tang,Yerlostang,vr.
Forcer , V. a. Met geweld open breken,

Chanvre aquatique.
Forbicine, zie Lépismènes.
Forgage , m. Overwigt , dat eene munt
mag hebben, o.

Forcat, m. Galeiboef, Galeislaaf, m.;
fig. Travailler comme un —, Werken als
een ezel.

Force, f. Kracht, vr.; —centrifuge, Middelpantschuwende kracht , vr. ; — centripèce , Middelpuntzoekende kracht,
vr.; — expansive, Uitzettende kracht,
yr. ; — motrice ou mouvante , Beweeg
vr.; — vitalé, Levenskracht -kracht, ,
yr. * -- , Kracht, Sterkte, Werking,
vr.; A — de bras; Met kracht van
armen ; Se fier a sea forces , Zich op
zijne krachten verlaten; van hier:
(scheepsw. ,) Faire — de voiles , 211e
zeilen bijzetten ; Faire — de rames , Met
alle kracht roeijen ; fig. — d'ame, Ziel:.
kracht, vr. * --, in de schilderk., Uitdrukking der spieren, Kracht, vr. *—,
Kracht , Sterkte beweging, vr. , Ge.
weld, o.; La — d'un torrent, fier ge.
weld van eenen stroom. *—, Sterkte, vr.;
La — de cette étoffe, -De sterkte dezer
stof, vr. * — , van eenen stoot , Sterk
Kracht, vr.; van hier: Magt,-te,
vr. , Troepen, m. meere. ; Forces de terre, Landmagt, vr.; Forces de suer,
Zeemagt, vr.; Ecre en —, Bene genoegzame magi hebben. * — , Geweld,
o. , Gewelddadigheid , vr.; van hier:
Maison de —, Verbeterhuis , Tuchthuis,
o. * — , fam. Menigte , vr. , Hoop ,
m. , Hoeveelheid, vr. , Geweld, o. ; —
gens , Vele lieden , m. mrv.; -, gibier,
Een geweld van wild. * — , als: A —
de . . . , Door kracht van . . . , Door
veel of sterk ... , Door aanhoudend
. . . , Door het besteden van . . . ; A
toute — , Met alle geweld.
Forcé , ée , adj. Gedwongen , Onnatuur.
lijk , Stijf.
Forceau , m. Paal , waaraan een net wordt
vastgemaakt , m.
Forcémesst, adv. Uit dwang.
Forcené, ée, adj. Razend, Dol.m,
Razende, m.

open loopen , Forceren. * —, Stormenderhand veroveren. * —, bij jag., als:
— un cerf, Een hert afjagen. *—,
als : — une clef, une serrure , Eenen
sleutel , Een slot verdraaijen; fig. Noodzaken , Dwingen. * —, Geweld aan.
doen , Met geweld tot iets zoeken te
brengen; -- son talent, Zijn talent ge.
weld aandoen. * —, in de schilderk.,
Overdrijven. *—, in de rijsch., als:
— un cheval, Een paard overrijden, te
sterk vermoei jen ; Ce cheval force la
main , Dit paard poogt zich los te ruk.
ken; fig. fam. — la main à q. q., Iemand
tot iets dwingen. *—, bij admin., als:
— la recette, Meer in ontvangst bron.
gen, dan men behoort. *— (se), v. pr.
Zich verrekken. * — , v. n. scheepsw. ,
als : Le vent force , De wind is hevig ;
-r de voiles, Ellie zeilen bijzetten; —
de rames , Met alle kracht roei/en.
* —, in sommige spelen , Forceren.
Forces , f. p]. Groote schaar , welker eene
arm vastzit, vr. *—, Schaar der
droogscheerders en schaapscheerders, vr.
Forcet, m. Bindgaren , waarvan men snoes
ren aan zwveepen maakt , enz., o.
Forcettes,f.pl.K/eifle schaar(zie Forces),vr.
Forciblemenr, m. Sterke matroos, welke
de netten ophaalt, m.
Forcière , f. Vijver, om viscis te fokken, na.
Forcine, f. Verdikking van het onderste
eens taks, vr.
Forclorre, v.a. irr. bij regtsgel., Uitsluiten.
Forclusion, f bij regtsgel., Uitsluiting , vr.
Fordidicies , f. p1. feest bij de oude Rom.
op den 55. april, waarbij dragtige
koel/en aan de aarde werden geofferd.
Forer, V. a. Boren.
Forerie , f. Boorplaats, vr.
Forestage, m. weleer, Regt, dat men betaalde voor de vrijheid, om door een
bosch te rijden , o.
Forestier,, m. Houtvester, m, * — , ère,
adj. Op de bosschen betrekking hebbende.
Forestière , zie Borye.
Forestiers, m. pl. familie van vogels.
Forét , f. Bosch , Woud , o. ; fig. — de
mats , Mastbosch , o. * „ , bij boekdr. ,
en , enz. , vr. * —
Rast , voor de kooi jen
m. zekere schelp.
Foret, m. Boor , Drilboor, vr. *—, ze
schaar.
-ker
Forfaire, V. n. irr. Misdrijven , Misdoen,
*_ , als : Cette fille a forfait à son lionneur , Dit meisje heeft hare eer ver.
geten , geschonden.
Forfait, m. Misdaad, Wandaad, Euvel-
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daad, vr., Misdrijf, o. * —, in den
hand. , Verkooping in het groot tegen
vastgestelde prijzen , vr.; Acheter à — ,
Voor vastgestelde prij zen koopen. * --,
/inneming, Aanbesteding, Leverancie,
vr= ; Faire uu — avec q. q. pour q. ch. ,
Iemand iets aanbesteden.
Forfaiture, f. Pligtverzuim, o.
Forlante , m. fam. w. gebr. , Zwetser,
Snoever, m.
Forfanterie, f. fam. Zwetserij, vr., GeZwets, o.
Forficule , m. geslacht van insecten.
Forge, f. Smidsvuur, o. ; van hier : Grosse —, Groote smederij , vr. *—, Smids'winkel , Smederij , Smidse , vr. * —,
als : -- des plombiers, Steen, waarop
de loodgieters het lood slaan, m.
Forgeable , adj. Smeedbaar.
Forger , V. a. Smeden ; — á froid , Koud
smeden. * —, bij tinneg. , Slaan , Glad
maken; fig. Smeden, Verzinnen, Verzieren , Verdichten. * -- (se), V. pr.
Zich in het hoofd halen; fig. Sc — des
monstres, Zich groote moeijelijklieden
voorstellen. * -- , V. n. in de rijsch.
Strijken.
Forgeron, m. Smid, us.; spr. w. En forgeant on devient — , ill doende leert
men. * — , naam van twee visschen.
Forgésie , f. geslacht van planten.
Forget, m. Uitstek, o., Uitstekende hoek, m.
Forgeter, V. n. CU : Se —, V. pr. Uitsteken, Uitspringen.
Forgeture , f. zie Forget.
Forgeur , m. Smeder , m.; fig. Smeder ,
Uitvinder, m.; --de mensonges, Giet logen, m.
Forgis , m. Staaf, om er draad van te
trekken , vr.
Forhu, m. Toeken met den horen, om do
honden te roepen, o.
Forhuir , V. n. , als : -- du cor, De hon.
den met den horen roepen.
Forhus, m. Ingewanden van een hert,
dat men den honden geeft , o. mrv.
Forjet, zie ,Forget.

Fdrjeter, zie Forgeter.
Forjeture , zie Forgeture.
Forlachure, f. zeker gebrek in een tapijt.
Forlancer, V. a. (Een stuk wild) uit liet
leger opjagen.
Forlangure , r. Gebrek in een weefsel, o.
Forlane , f. zekere vrolijke dans te Pènetië.

FORM

FORF

Forligner, v. n. veroud. , Verbasteren,
Ontaarden ; fain = Lette fille a forligné,
Dit meisje heeft hare eer verloren.
Forlonger, V. n. van gejaagd wild, Zich
verwijderen, De landstreek verlaten.

* —, als: Le cerf forlonge, ook: Le
cerf se forlonge, Het hert loopt den
honden ver vooruit.
Formaire , m.- bij papierm., Vormmaker, m.
Formaliser (se), V. pr., als : Se — de q.
ch. , Iets kwalijk opnemen , Zich over
iets belgen.
Formaliste, adj. Veel van uiterlijke pligtplegingen houdende. * --, m. et f. Degene , welke zich stipt aan de voorschrif.
ten der beleefdheid houdt.
Formalité , f. bij regcsgel. , Formaliteit,
vr. * —, Stipte waarneming van alles,
wat door de beleefdheid wordt voorges
schreven , Formaliteit , vr.
For-mariage, m. weleer, Ongeoorloofd hewelijk tusschen dienstbaren en vrijen,,
of tusschen dienstbaren en dienstbaren
van verschillende hoeren, o.
Formarier (se) , v. pr. weleer , Een onge.
oorloofd huwelijk aangaan; ook: Een
ongelijk huwelijk aangaan.
Format , m. bij boekla. , Formaat , o.
Formateur, trice, adj. Vormend, Schep.
pond.

Formation , f. Vorming, yr.
Forme, f. Vorm , in. Gedaante, Leest,
% vr. ; fig. Vorm , on., Gedaante, vr. *
Vorm, M. , Wijze van zijn, Inrig..
ti ng , Gedaante , vr. * — , Vorm , m.,

Gedaante , vr. , Kenmerk , Karakter ,
o. *—, Regel, Vorm, no.; En —, In
den behoorlijken vorm, In forma. *—,
bij regtsgel., Vorm, ns., Schikking, vr.
* _, Leger, o., als: Lièvre en —,
Haas in liet leger, m. —, hoedenvorm , Vorm , m. ; van daar : Bol (van
eenera hoed) , m. * — , Leest , vr.;
van hier : - overstuk (van eenen schoen),
o, *—, bij veearts. , zeker gezwel ach ter aan den voet van een paard. * — ,
bij boekdr. , Vorm , m. , bij papier..
mak. , Vorm , ns. * —, Suikervorm ,
Suikerpot, m. * —, zeew. , Droog dok
o. * —, bij jag., Afgezet stuk gronds ,
0 . ; o ok : Wijfje (van eenen valk), o.
* —, in de bouwk. , als : — de pavé ,
-;aan (voor eenen steenweg, enz.), vr.
* --, ,koorstoel , m. * —, als : La maticère et la -- , De stof en de vorm.
als : Pour la —, Welstaanshalve, Pro
forma.

Formé, ée , adj. als : Lettres formées,

Ge-

loofs- en aanbevelinggsbrieven der eer
christelijke kerkdienaren, m. nary.;-ste
Lois formées , Wetten , voorzien :net
het keizerlijke zegel, vr. mrv.; Fumées
formées, Uitwerpselen van rood wild,
wanneer zij keutelswijze gevonden

worden,

o.

meer'.

Forpasser, v. a. veroud, , De grenzen over-

Formel, lie, adj. In den behoorlijken vorm
f4rmelijk , Formeel , Duidelijk , Na
drukkelijk. * -, m. bij godgel. , Boo,
opzet (bij het begaan eener zonds), o
Formellement, adv. Stellig, Duidelijk,
,

Nadrukkelijk.
V. a. Vormen , Bene gedaante
geven aan ... , Maken. * -, Vormen ,
Voortbrengen, Stichten; fig. Maken,
1'ormen, Mangaan, Sluiten. *-, Vormen, Maken , Doen ontstaan; van hier:
- des soldats, Soldaten vormen. *-,
Schikken , Regelen , Inrigten ; - un sié.
ge, Een beleg beginnen. *-, Por.
men , Zamensteilen , Uitmaken. * --,
als : - une chose sur une autre, Iets
naar iets anders maken of vormen. * (se) , v. pr. Gevormd worden. * -, Ont.
staan. * — , De vereischte hoedanig.
heden aannemen, Beschaafd worden,
Geschikt worden.
Formeret, m. Boog van een Gothisch ge

Former ,
-

-welf,
M.
Formi, m. ziekte aan den bek der roof.
vogels.

F ormiate, m. n. w. Mierenzuurzout, o.
Formica , zie Fourmi.
Formicaires, f. pl. stam van insecten.
§ Formica-leo, zie Fourmi-lion.
Fortnicant, te, adj., als : Pouls
, Klei.
ne snelle pols , M.

Formication , f. ongebr., zie Fourmillement.
§ Formica-vulpes, m. kleine soort van mie.
reneten.

Formico-ichneumon, m. zie Psoque.
Formidable , adj. Geducht , Te duchten.
* — , Preeselijk.
Formier, m. Leestenmaker, m. *_, Lees.
tenkooper, m.
Formique , adj. , als : Acide --, Mieren •
zuur, o.
Formuer, V. a. Het mi/en doen ophouden.
Formulaire, m. Formulierboek , o. * -,
Formulier , o.
Formule , f. Voorschrift, Model , o. s-,
Formulier , o. * —, Recept, Voor.
schrift , o., Ordonnantie , vr. * -, in
de algebra, Formule, vr.
Formuler, V. n. Recepten schrijven.
Formuliste, m. Die de voorschriften stipt
opvolgt.
Fornicateur , m. Hoereerder , m.
Fornication , f. Hoererij , vr,
Fornicatrice, f. Hoereerster, vr.
Forniquer , V. n. Hoereren.
Fornouer, v. a. bij wev. , Knoopen , Eei
»en knoop maken.
Forpaiser , V. U. zie Forpaicre.
Forpaltre, V. n. veraf weiden of gra-

zon.
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schrijden.
Forreich, m. soort. van fiéliotrope.
Forrestia, f. geslacht van planten.
Fors,prép. veroud., Behalve, Uitgezonderd.
Forsenant, adj. m., als : Chien -, Vurige
jagthond, m.
Forsesie, Forsetie, f. geslacht van planten.
Forskale, f. geslacht van planten.
Forstère, f. Bene plant. -, zie Athécie.
Forsteria, m. zie Breynie.
Forsythie , f. geslacht van planten.
Fort, te , adj. Sterk , Ligchaamskracht
bezittende; fig. Sterk , Hevig , Krachtig; Un style -, Een krachtige stijl,
in.; Esprit - , Vrijgeest Sterke geest,
M. *-, Sterk, Stevig, Vast. *-,
Sterk, Talrijk. *_, Dik, Digt; Ua,
- cheval , Een dik paard , o. ; Les blés
sont forts , Het koor» staat dik ; Cette
haie est forte, Deze heg is digs; van
hier: Une forte entrée , Eene ruime
eerste opdissching , vr. ; Un bouillon
trop --, Eene te sterke bouillon; Une
forte bourse , Eene wel voorziene beurs;
Terre forte, Stijve grond, m. ; Onvrage
--, Moeijelijk werk , o. ; - travail,
Zware arbeid , ns.; - exercice , Sterke
oefening of inspanning , vr. * -, Lie pig , Heftig, Geweldig, Onstuimig,
Sterk. * - , Sterk , Indruk makend (op
de zinnen). * - , Ervaren, Bedreven,
Geoefend, Sterk ; Être - sur l'histoire,
Sterk in de geschiedenis zijn ; Etre -a un jeu, Sterk in een spel zijn. *-,
,

als : Avoir une téte forte, une forte,téte,

Lenen kop hebben , Een goed hoofd hebb en , Knap zijn. Veel geschiktheid tot
groote zaken hebben; Avoir l'esprit -- a
Een doordringend verstand hebben.
in den hand. ,als : Préter au denier
Tegen zwaren interest uitzetten. *-,
van maten en geivigten, Groot, Zwaar.
*-, van Bene balans, Stijf, Niet ligt
bewegend. * - , als: Etre jt d q. ch. a
re - de sa
Sterk zijn door .iets; fg.
conscience, Sterk zijn door zijn geweten , Een goed geweten hebben ; gig
ook Coffre•fort en Main-forte. * -, adv.
Sterk , Hard ; Frapper - , Hard kloppen;
Se faire - d'une chose, Voor iets . issst-can,
(namelijk dat iets gebeuren zal) ;

*_ ,

e

Se faire — de (faire , etc.) , ,Zich stark

maken om (te doen , enz, ); Je me fais

-- d'obtenir votre pardon , Ik maak

mij sterk, (Ik neem aan, ik beloof,)
om uwe vergiffenis te versverven. * .-,
Zeer, Ongemeen, Buitengewoon. *- s
m. in het krijgses., Fort , o-. * -, Dikate of Sterkste kant, m 3 Meetre ppr
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chose sear son --, Iets op zijnen diksten

gen , Zijn geluk beproeven ; J'en cour
rai la — , Ik zal het wagen; f3onne —

wolven en wilde zwijnen), vr.; fig.
G'est son --, Daarin is hij bijzon.
der te huis, Dat is zijn fort ; L'histoire est son --, De geschiedenis is zijn
fort; Du — au faible , Le -- portant le
raib'e , Door elkander. * --, Hoogste
graad, tn.; van hier : Le — de l'été ,
.Het hartje (midden) van den zomer;
Au — du combat, In het heetste van
het gevecht. *«—, scheepsw. , als : Le —
du vaisseau, De droogt van het schip,
De breedte op de uitwatering , vr.
Forte , adv. scheepsw. , als : — virer, Ge
tinenden.
-noeg
Fortement , adv. Sterk , Met kracht.
Forté-piano , zie Piano-forté.
Forteresse, f. Sterkte, Vesting, vr.
Fortifiant, te, adj. Versterkend.
Fortificateur, m. veroud., Krijgsbouwkundige, on.
Fortification , f. Krijgsbouwkunde , vr. ,
Vestingbouw, na. *—, Vestingwerk, o.
Fortifier, V. a. P'ersterken , Sterk maken,
Bevestigen. s—, in de krijgsk., Ver
-Bevestigen. * -- (se) , v. pr.-sterkn,
Sterker worden; van daar : Toenemen,
Versterken.
Fortin , m. Klein fort , o. * — , in den

dat men bij toeval verwerft), o.; A'.
Ier en bonne, —, Geluk hebben. * --

kant leggen. * —, Digests (van een
bosch) , o. ; van hier : Schuilplaats (van

hand. , zekere maat.
Fortitrer , v. n. van herten , Vermijden

op plaatsen te komen , waar versche
honden zijn.
Portrait, te , adj., als: Cheval --, ./l fge.
jaagd paard , o.
Fortraiture, f. 4ffnatti ng van een paard, vr.

Fortuit, te , adj, `toevallig.
Fortuitement, adv. Toevallig.
Fortune , f. Lot , o. , Fortuin, vr.; van
Icier : bonne —, Geluk , o. ; . Mauvaise
--, Ongeluk , o. ; Les vicissitudes de la

..._, De lotsverwisselisigen, vr. meerv.
* _... , Geluk, o., Voorspoed, .m-. ; Etre
en —, Geluk hebben; spr. w. Faire - con.
ere -- bon coeur, De fortuin het -hoofd
bieden, Bij het ongeluk. vrolijk blij.
,ven. , scbeepsw., als: Voile de -•-,
Zeil , dat geene vaste plaats heeft , en
overal gebruikt kan tinorden , gelijk
onder de bagijnera of boom ; soms:
Emwerzei'l , o.; L\à t de —, ]Voodsysast,

in. , 1Voodtuig , o. , Mast , welken men
oprigt, wanneer men 'zijn tuig verboren heeft, m. ; Haubans de --, Waa,rlooze
hoofdtouwen, o, meerv., Baakstagen, m.
meere. ; — de teer , Toeval , o. ; -- de
vent, Geweldige Wind, Storm, m. *—,
Kans , m. ; Tenter -- , Den kans wa.

Uiterste gunstbewijs (van eene vrouw
Lot, o. ; Courir

neme —, Het zelfti

lot hebben. °-, Fortuin, o., Rijk
dommen., m. mrv. , Verhogen , o. * -Fortuin , o, Eereposten , m. meerv.
anzienlijke waardigheden, vr. mrv.
Geluk ; van hier : Soldat de -- , Sold na
van f, rtuin, m. *—, zekere godheid
Fortuin, Fortuna, -vr.
Fortuné , ée , adj. Gelukkig.
Fort-vétu, m. Man, die boven zijn' Stan
gekleed is , m.
§ Forum, m. Marktplaats , vr.
Forure, f. Geboord gat, o.; inzonderh

Sleutelgat , o.
Foscarenïa, f. geslacht van planten.
Fossane, f. een dier.
Fossar,, m. eene schelp.
Fosse , f. Kuil, in. , Gat , o., Diepte
vr.; van hier : — d'aisance, Put va;
een sekreet, m.; — It chaux, Kalkhok
Kalkgat, o. *—, Grafkuil, m., Graf
o. ; fig. Etre sur le bord de la — , Avoi
un pied dans la — , Met den Benen voej

in het graf staan. * —, s.cheepsw.
als : — atux cables, Kabelgat, o.; -- aui
lions , Hel , vr.; -- marine, Plaats , waa'
men ankeren kan, vr. *--, Smelt.
kuil, me *--„ in munten, Muntkuil ;
mn. * —, Srzeltketel , m. * --, smelt
,

oven , m. * —, Looi kuip , vr.; zie ook
Rasse• fosse. * —, in de ontleedk., Kuil

m., Holte, vr., Kuiltje, o.
Fossé,. m. Sloot, Gracht, vr. ; spr. w
Faire de la terre un —, Nieuwe schulden maA-en om oude te betalen.

Fosselinie , f. zie Clypéole.
Fosset , m. Deuvik , m.
Foss-ette, f. Kuiltje, o.-; van hier: Joue=
b la — , Kuilen. * — , in de ontleedk,
Kuiltje (in kin, of wangen), o. *-,
Vogelvangen in Bene klipkooi , o.
Fossile, adj. Uit de aarde gedolven, Opgedolven.

Fossiles, m. pl. Delfstoffen, vr. meers .

Fossile vert , m. zekere groene delfstof.
Fossoyage , m. Graven maken , o.
Fossoyer , V. a. Oograven , lYlet sloten of
grachten Domringen.
Fossoyeur , m. Doodgraver , coo.
Fothergil, m. een b oo mpje.
Fottalonge , f. zekere gestreepte stof,
Fottes , f. pl. zekere geruite stoffen.
Fou , zie Fol. * —, m• geslacht -,pan ye.
gelen.
Fonace , f. 4schkoek , m•

FOIJA
Foiiage , m. , als : Droit de - , IJaard.
geld, Schoersseengeid , 0.
Fonaille, f. Hetgene niets van een wild
zwijn aan de honden geeft.
Fouailler . V. a. fain. Gedurig n26t de ziveep
slaan.

Fouang, m. gewig: in Siam.
Fouanne, f. Snoekijzer, o.
Fouber, zie Fanbert.
Foudi, in. een vogel.
Foudre, m. et f. Bliksem , vi, ; Coup de
— , Bliksemsiag , 7n. ; Etre frappé du
on de la — , Door den bliksem getref.
fen worden., Bliksem , Bliksem.
schiclt , m. ; Alexandre tenant Ia - a
la main , Alexander met den bliksem
in de hand; fig. Etre craint comrne la—,
Gevreesd worden als de pest ; Aller corn.
me la —, Zoo snel loopen , als maar ma
gelijk is ; fi g. Un — d'éloquence , Een
zeer we/sprekend menscb; Un — de guerre, Een geduchte krijgeheld , m.
bij R. K. , als: Les foudres de .. ., De
bliksems van . . .
—, rn. Voeder , Voedervat , 0.
Foudres , f. p1. zekere schelpen.
Foudroiernent , in. Verplertering door den
bliksem , vr.
Foudroyant, te, adj. Bliksernend; fi g. Ver.
schrikke lijk.
Foudroyacte , f. Bliksenpijl , m.
Foudroyer , V. a. Door den bliksem ver.
pletteren ; figS hevig beschieten ; ook:
hevig aansallen.
Fouée, f. Fakkeljagt op vogelen, vr.
Fouue , f. Elger , ns
zie Fame.
Fouec, rn. Zweep , vr. ; Coup de —, Zweep•
slag, Slag met de zweep, m.; van
hier : Dormer Is - a . . . , Zweepen
Geeselen ,. fig. farn. Faire claquer son ,
Zich doen gelde;: , Zich beroemen , Snee.
ven., Koord , waarvan men snee.
ren aan Zweepen maakt , vr.
Zweep , om eenen tol te doen draai/en,
vr. , scheepow. , Staart , m*. Zweep
vr. ; Poulie a —, Staartbiok, 0.; Patan
a —, Derde hand , vr. ; - de carène,
Stopper op de kielligters, m.; — de
lsosse, Stopperzwieping, vr.; — de mâc,
Zwieping ofBuigzaamheid in de masten
ofStengen,vr. *, bij glasbl.,Stoker ,m.
Fouet- de .l'aile , M. Punt des vleugels ,
Fouetté , ée , adj. van bloemen , enz , Ge.
streepe. * — , als: Crème fouettée , Ge
slagen room, m.; fig. Schoone woorden
zonder beteekenis , o. meery. ; ook : Ce
West que crêrne fouettOe , De man spreekt
wel fraai , maar he: ontbreekt bean
aan grondigheid.

Fouettequeue, ria. soort van een Saurien.
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Fouetter,v. a. Zweepen , Zweepslagen ge.
. Ven aan, Mee de zweep slaan; van
hier : • de la crème , Room tot schuiam
slaan. * —, bij metsel. , Met kalk be.
werpen. *_, bij boekb., als: - on ii.
vre , Een boek met touwtjes binden,
om den rug te maken. * —, als : FoIa
otter les cocono , zekere verrigting bi]
het afhaspelen der zijde. ° — , V. 0.
van den wind, enz., Geeselen, Zwee..
pen, Snijden. °, scheepsw. , als:

Les voiles fonettent cOntre le rnt , De
zeilen slaan tegen den mast.
Fouetteur, iii. Die gaarne zweept ofsiaat;
Ii eat on graffd— , Idij is een lief heb.

her van slaan.
Fougade , Fougasse , f. Kleine mijn , Flod..
dermijn , vr.
Fouer, zie Fouguer.
Fougère , f. Varenkruid, o. °'-, bijtirn.
nserl. , als : Assemblage a brin de —,
zekere verbinding gelijk de bladeren
van varenkrnid.
Fougeria,f eens plant.
Fougerole , f. zie Polypode rnâle.
Fougon, rn. Kenabuis, Scheepskeuken,vr.

Fougue , .f. Vurige drift, Drift, On.
stuimigheid , Hite , yr., Ijver , m.,
Woede , vr. ; Etre en — , Driftig
zijn ; S: mettre en—, Entrer en -,
Driftig worden. Onstuimigheid,
Drift , 1"nrige drift (der jeugd) , vr.,
Vuur., o.; van hier : Ce poète es
dans sa —, Deze dichter is in Zijne
geestverrukking. ° —, scheepsw., als:
1Y1t de perroquet de —, Krssissteng,
vr. ; Voile de perroquet de —, Kruis..
zeil, vr.; Vergue de perroquet de
—, Kruisra, vr, -, p1. Fougues,
zekere vuurpijlen, Zwermers, yge.
zoekers , rn meerv. ° — , Plant , wel.
ice door het wilde zwijn wordt uitge..
rukt, vr.
Fouguer, V. 0. van wilde zwijnen, Wroeten.
FougueuX , use , adj. Onstninaig , Drifeig,
ïJoedend. *, Oploojaend, Driftig,
Opvliegend * , Vurig.
Fouie , UI. zekere plant , Sumak , yr.
Fouille , f Opdelving , Opgraving , vr;
ook: Boring der aarde, vr.
FouiIIe.aupot , us. bas , Koksjengen , an.
Foualle.rnerde , an. bas , Stronikever , Dreká
kever,m.
Foeiller ,, v. a. Opdela'en, Omwroeten;
van hier : - q. q. ,- f0mands zakke,.s
doorzoeken; fig. Doorsnufelen, Door.
zoeken Opdelven. in heckrijgsw.,
Doorzoeken , Vaauwkenrig onderzoc.
ken. ° — , in de graveerk., Verdiepen,
*_ (on) , V. pr. , als: Les bols se fouil
34 *
)
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lent, _De bosschee 'worden doorzocht.
* — , Zoeken , Wroeten , Graven ; ook :
Zoeken, Snuffelen, Schommelen; fig. -dans l'avenir, De toekomst trachten uit
te vorschen.
Foni11euse, f. verond., Zak, m., Tasch, vr.
Fouine, f. Bunsing, sn. zie Fouene
in de i. beteek.
Fouine de la Guiane , f. zie Grison.
Fouir , V. a, Graven. * — , Uitgraven.
Fouissement, m. Graving, vr.
Fouisseurs , m. pl. familie van insecten.
Foulage , m. Brengen van een' drukvorm
onder de pers, o. * -- , Inslaan van
den haring in tonnen , o.
Foulant , te , adj. , enkel in : Pompe foulante , Pomp met een drukwerk , o.
Foulard, m. zekere stof.
Foute, f. Drom , Hoop , m. , Menigte,
i's.., Gedrang, o.; fig. Se tirer de la --,
Zich uit het gedrang redden. *--,
als : Faire la —, werd gezegd , wanneer
verscheidene ruiters bij de steekspelen
op onderscheidene figuren gelijktijdig
aanrenden. * —, Groote menigte (van
allerlei zaken), vr.; van hier: En —,
Bij hoopen , In menigte. *--, Pollen
(van laken) , o. * --, zeker kammen makers gereedschap. * --, Steken van
visch op ondiepten , o.

Foulée , f. Zestig gezeemde vellen.
Foulées, f. pl. Spoor (van een hert), e.
Fouler, v. a. Plat drukken, trappen, loopen , leggen , enz.; — un lit, Een bed
plat liggen; On est fonlé dans un grand
concours de monde , Men wordt in ee.
non grootera zamenloop van menschen plat
gedrukt; inzond. Trappen op , Ifertrappen , 1/ertreden; van hier: Zijnen voet
zetten op , Trappen of Treden op; ook:
Treden; — la vendange De druiven treden; fig. -- les peuples, De volken (door
zware belastingen) uitputten; — aux
pieds, Met voeten treden. * — , Zeer
doen , Wonden , Kneuzen, Drukken,
Yerwri k ken. * -- , als : — un chapeau,
Benen hoed walken; — les cuirs, De
vellen treden ; — les draps , Het laken
vollen ; Le vin est foulé , De wijn is
met water aangemengd. * — , bij jag. ,
4/jagen, Op cone plaats jagen.
Foulerie, f. Volmolen , m. • —, Walkplaats , vr. , zie Batterie.
Fouleur, m. Treder, Voller, rhr'alker , m.
Fonloir , in. Stamper der walkers, m. ,
zie Roulet. *--- , bij artill., Stamper
(voor het geschut) , as.
--Fouloire , f. Walkbank , vr.Pol- kuip , vr.

Foulon, in. Volmolen, m.; van hier: Tere

a—,

re a --, T7ollersaarde, vr. ; Moulin
L'olmolen, M. *—, Voller, m.
Foulonnier, m. Arbeider , welke de stof
voor den volmolen gereed maakt, m.-fen
Foulque, f. geslacht van watervogels,
Waterhoen, a,, Brandvogel, m.
Foulure , f. Drukking , Kneuzing , vr.
*—, bij jag., pl. Foulures, zie Foulées.
* -- , ,Trollen , Walken , o.
Founingo-maitssou , m. eene groene dss
Founin;o•mena-rabou , m. Bene blaauwe
duif
Fouquet, m. in : Petit — , zie Sterne.
Four, m. Oven , m. ; — de boulanger , Bak.
kersoven , m. ; spr. w. Ce n'est pas pour
vous que Ie — chauffe, Dat geschiedt
niet om uwentwil , Dat is niet voor u
bestemd. * —, Bakhuis, o., Bakkerij; vr. * —, als: — a chaux, Kalkoven , m.; — à brique , Ti gcheloven ,
m.; Fours eoulans, .41tijd brandende
kalkovens , m. meerv. *—, scheepsw. ,
Kardoeskist , vr.
Four ardent, m. in de nat. bist., soort van
Sabot.
Fourbandrée , f. Gemengde z vol , vr.
Fourbe, f. Bedriegerij, vr. , Bedrog, o.
*—, adj. Bedriegelijk, Valsch. *—,
m. et I. Bedrieger, m., Bedriegster, vr.
Fourber, V. a. we gebr., Bedriegen.
Fourberie , f. Bedriegerij, vr.
Fourbir, V. a. Schoon , Glad of Blinkend

=f.

maken, Polijsten.
Fourbisseur , m. Zwaardveger , m.
Fourbissime, adj. fam. Zeer bedriegelijk,
Ten hoogste valsch.
Fourbisson, m. in de nat. lijst., zie Troglodyte.
Fourbissure, f. Glad maken, Poli/sten,
o. * —, Vervaardiging van degens,

enz., vr.

Fourbu , ue, adj. van paarden , Vervan.

gen, Bevangen.

Fourbure, f. van paarden, Vervangen.
held, Bevanging, vr.
Fourcats, m. pl. Wrangen van de voorste
en achterste spanten, welke door hun
scherpen hoek -vor--neauwt
men , Stekers , Twellen , ns. meerv. ; —
d'ouverture, Onderste spiegelwrangen ,
no. :nee rv, ; — de porque, Wrangen van
het achterste kattespoor, m. meerv.
Fourche, f. Ga ffel, Vork, vr.; van hier:
Fourches patibulaires, Galg , vr.; fam.
A la —, Lomp, Plomp. *--, scheepsw.,
als: — h mater, Bok om eenen mast in•
en uit te zetten, m.; Fourches d'artimon ,
Dempgordings van de bezaan, wanneer
dezelve in een' hanepoot varen , vr.
nseerv.; Fourches de carrue s Brandvar.
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ken , vr. meerv.; Fourchee de beaupré,
4postelen- of judasooren, o. mrv'.; — de
potence de pompe , kik van de pomp, vr.

Fourm.illiêre , f. zie Myrm ècie•. * — ,.. ze •

Fourché, ée, adj. Gespleten.
Fourchè reent, adv. w. gebr. , Vorkswi j ze.
Fourcher, v. n. bij tuinl. , Op het einde

van Benen afgesnedenen tak zijtakken
uitschieten. * —, van een' weg, Zich
verdeelen , Zich scheiden. *—, in de

geslachtrekenk. , als: Cette famille n'a
point fourché , Die familie heeft geene
zijtakken ; fig. fare. La largue vous a
fourché , Gij hebt u versproken (d. i.

een woord in plaats van een ander ge.
zegd). *— (se), v. pr. .Splijten.
Fourches , f. pl. Kleine zweren aan de
handen der arbeiders , yr. meers.
Fourehet, m. bij veearts. , Zweer aan de
beenen der schapen, vr., zie Crapaud.

Fourchette , f. Pork (om te eten , enz.),
vr. ; va, n hier : Déjeuner à la —, Groot
ontbijt met vleesch , enz., o. * —, in
de ontleedk., naam van verscheidene
gaffelvormige deelen. *—, bij jaarden,
Straal, m. * —, bij to&nl. , Gafeltje ,
Stukje, o. *—, bij wagenm., Gaffel,
Schaar, vr. *—, bij naaist., Belegstuk

voor aan de mouw van een mans hemd,
o. * —, bij horlogiemak. , Gafel , vr.
* —, naam van verscheidene gaffelvor.
snige werktuigen. * —, als : — de l'es.,
tomac, pop. , zie Brechet. *--, in ge.
vogelte , Gaffe/tie , o.
Fourchon, m. Tand (van eene vork of
gaffel), m. * —, bij tuint., Plaats,

waar takken uiteen gaan , yr.
Fourche , ue, adj. Vorkswi j ze , Gaffel..
vormig , Gespleten ; van hier : Faire
l'arbre —, Op het hoofd gaan staan met

de beenen in de hoogti.

Fourchure, f. Verdeeli ng, Afscheiding, vr.
Fourée , f. bij vissch. , soort van laag perk.
Fourgon , m. zeker voertuig , Baggaadje-

wagen, m. •, Ovenijzer der bak
, Pook, Vuurpook, m. -kers,o.*—
Fourgonner , v, no In den oven roeren,
Den oven opstoken. * — , In het vuur
poken ; fig. fam. Ne fourgeonnez point
dans ce cotFre , Schommel toch niet i»

dien koffer.
Fourmeiron, m. zie Traquet et Rouge.queue.
Fourmi, f. lili er, vr.
Fournmilière, f. Mierennest , o.; fig. fam.

Hoop , Drom , Zwerm , m.
Fourmi-lion, m. een insect, Miereneter, m.
Fourinillant, zie Formicant.
Fourmillement, m. Prikkeling ,jeukte , vr ^
Fourmiller, m. geslacht van dieren, 11Miereneter , m. *—, V. n. Krielen, Kri-

oelen, Wemelen. *--, Kriewelen, jeuken.
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kort ziekte der paarden.
Fourmillóa, m.. zie Grimpereau.
Fournage , m. Bakloon , o.
Fournaise, f. weleer, Smelsoven, m.; nog
over in: fig. L'ame s'é`pure dans l'adversité , coinme le mètal dans la —, De ziel
wordt in den tegenspoed gezuiverd,
even als het metaal in den smeltkroes.
Fournaliste , m, Smeltkroezenmaker, m.
Fourneau , m. Fornuis , o., Oven, m. s—,
zeker igesternte. * --, ,Mijnkame r , vr.
*--, Kop (toner tabakspijp) , m. *—,
eo/s: -- de charbon , Koolhoop, m.
Fournée , f. Oven vol, m., Baked, o .
,

-

Fournette , f. Oven om te glazuren', m.
Fourni, ie, adj. Voorzien.
Fournier , m. Houder van Benen operaba.

ren bakoven, m. * —, zekere vo-gel.
* — , Die op de trok'tafel van voren
door de poort schiet.
Fournière , f. Houdster van Benen open/ia.

ren bakoven, vr.
Fournil, m. ,bakhuis, o. , Ovenplaats , vr.
Fouraïment, M. Kruidhoren , na. , Kruid.
f esch , vr.

Fournir , V. a. Bezorgen r Verschaffen,
Leveren, Geven. * --- , in de rijscb. ,
als : — bien sa carrière, Goed loopera ;
fig. Zijne loopbaangoed valhonden. *—,
bij regtsgel. , Bezorgen, Foor den dag
brengen, Produceren. *—, v. n., als:
~ a, Bezorgen , Zorgen voor, Bijdragen tot; ook : Goed maken, Genoeg
zijn , Toereikend zijn.
Fournissement, m. Geschoten kapitaal,
,,kandeel , Fournissement, o,
Fournisseur, m. Leverancier, M.
Fourniture , f, Levering , Leverancie, vr.
*--, bij kleermak., enz., Verse/so;, o.
* — , Toekruid , o. * —, zeker register

aan een orgel.
Fourque , f. zie Fourcats.
Fourquet, m. zekere schop der brouwers .
Fourquette, f. zeker kruis Lij het vis schen gebruikelijk.
Fourrage, m. Voeder, o. , Fouragie, vr.
van hier: Aller an —, Fouragie halen,

Fourageren. * —, Krijgsvolk tot dek
welke fourageren, o•-kingder,
*—, Hooiprop (in het geschut), na.
Fourrager. , V. n. Voeder halen, Fourage.
ren. * —, V. a. De fourragie uit (een
land) weghalen ; van daar : fig. Ver
Vernielen.
-woestn,

Fourrageur,m. Soldaat, die voeder haalt, m.
Fourré, ée, adj-, als: Pays —, Bosch.
rijk land , o. ; Un bois — , Bosch vol
kreupelhout en struiken , o.; Coups foutrés, Steken, welke men elkander ge.
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lijktrjdlg teêbreagt, m. meere.; fig.
Wederkeerige slechte diensten, vr. mrv.,
Geheime en verraderlijke trekken ,
m. meerv. ; Paix fourrée , Schijnvrede,
Vrede in haast gemaakt , m: ;. Monnaie
fourrée, kralsch geld met eene laag goud
of zilver overtrokken, o. - iVédaille fourrée, Gedenkperining , die verguld of
verzilverd is , m. ; Bottes de foin fourrées , Hooi bossen , waar slecht hooi in
is , m. meerv. ; Langues fourrées , Overtrokkene tongen, vr. meerv. —, m.
Met struiken en kreupelhout begroeide
plaats, vr.
Fourreau, m. Overtreksel , o. , Koker, m. ,
Scheede , vr. ; van hier: Faux —, Sclieedeovertrek , o.; fig. La lame use le —,
De gedurige aandoening verwoest het
ligchaam. * — , bij paardearts. , Schee de, yr. van het teellid der paarden.
*—, in den landti., Omkleedsel der zaadkorrels, o., Bolster, vs. * — , naam
van onderscheidene andere omkleedsels,
Fourreau-de- pistolet, m. eens schelp.
onrrer , V. a. roeren met bont. *--,
Jar,
fain. Steken (het eene binnen in het andere) ; — sa téte dans un trou , Zijn
hoofd in een gat steken; fig. Krijgen,
Brengen (in , dans) , Inkrijgen , Inbrengen , Inwikkelen , Betrekken ; ook:
Julasschen , Inmengen , Invoegen. *—,
Toestoppen, Geven. * --, scheepsw.,
als: — Ie cable on un cordage , Den ka
Een touw be/cleeden, kleeden.-belof
* _, van valsche munters , Eene plaat
gemeen metaal met goud of zilver bekleeden. * — ( se), v. pr. Zich er warm
instoppen, Zich warm kleeden. '°—,
als : se — one épine dans la main , Eenen doorn in de hand stooten ; fig. Se
— q. eh. dans l'esprit, Iets ira zijn - hoofd
prenten, stampen ; Se -- dans ... , Zich
ergens indringen; ook: Zich in iets
mengen, Er deel aan nemen; Ne savoir
ob se --, Zich van schaamte niet weten
te bergen.
Fourreur, m• Bontwerker , on.
Fourrier , na. bij in rant. , Fourier , m.
Fourrière , f. 4mbt van houtbezorger , o.
* _ , Houtzolder (aan het hof van eenen verst) , in. * --, als : ivlettre en —,
(Een stuk) vee panden.
Fourrure,,, f. Pelterij , vr., Boat, o. X —,
Piramide (van ketels, die in elkander
sluiten) , vr. * — , scheepsw. , Kleeding
op een touw of touwwerk, o.; ook:
Smarting, vr.; ook: Kleine schalen in

4e . beting , o.; -- d'écubiers, Kussen
onder de kluis, Rijbed , o.• *--, bij
timmerl. , Onderlegsel, o.; fig. Ingeschovene plaats in een geschrift , vr.
Fours- a- crïstaux, in. pl. Met kristal omgeven grotten , yr. meerv.
Fourvoiernent, m. w. gebr. , Verdwaling
vr. ; fig. Dwaling , vr.
Fourvoyer, V. a. Doen dwalen, Pan de:
weg afbrengen, Op eenen verkeerde'
weg brengen. * — (se) , V. pr. I7erdwaa
len; fig, Dwalen.
Fouteau , te. zie Hétre.
Foutelaie, f. Beukenbosch , o.
Fouton , m. zie Petite bécassine.
Fovéolaire , f. geslacht van planten.
Foyer, m. Haard , m. * —, IJ'iddelpuni
eener ziekte , o. ; fig. Middelpunt
Brandpunt, o. *—, Haardplaat, vr,
* — fiaardstede, vr. (d. i . woning).
* -- , in de natuurti. , enz. , Brandpunt ,
o. — , scheepsw. , duur, o. , Vuurhaak , vr., op het tooneel, Stook.
plaats, vr.
Frac , zie Fraque.
Fracas, m, Gekraak , o.; van hier : Ge•
druisch, Leven, Geweld , Geraas , Rumoer, o. * —, Harrewarrerij , vr.,
Gekibbel, Leven, Geveld, o. ; fig. Faire du — dans Ie monde, Gedruisch in
de wereld maken.
Fracasser, V. a. Verbrijzelen , Vermorze.
len , Aan stukken slaan.
Fracastora, I. geslacht van planten.
Fraction , f. Breking (des broods) , vr.
* —, in de rekenar. , Breuk, vr.
Fractionnaire, adfij. Met eene breuk , Ge•
broken; iNombre --, Gebroken getal, o.
Fracture , f. Breking , vr. * —, bij wondli.,,
Breuk , vr. (van een been).
Fraeturé, ée, adj. Gebroken (van een been).
e Fragaria , mi. zie Fraisier.
Fragile,adi. Boos; fig. Broos, Gebrekkelijk.
Fragilité,f. Broosheid,vr , ; fig.Broosheid,vr.
Fragment, m. Brok, sn., -stuk, o. * ---,
in de letterti. , Fragment, o. , Overblijfsel, 0.
Fragmenté, ée , adj. Gebroken , Waar iets
af is.
Fragon, m. geslacht van planten.
Fragose, f. geslacht van planten.
Frai, m. Rijden der visschen, o., Tijd,
wanneer de vissollen de eijeren leggen,
rya. * --, Zaad, o, fluit (der vis.
schen) , vr. * —, Pootvisch , m. , Broedsel van visschen , 0. ; van hier : — de
grenonille , K: k vorschenzaad , o. * —,
Schieten der kuit, o. * —, in de munt.,
Slijting der munten, vr.
Fraichement, adv. Frisch , Koel. * --
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fare. Mersch , Kersversch , Onlangs ,

Fraísoir, rm. zekere boor.
Framboesie., f, zekere ziekte.
Framboise, f. Framboos, Flnxn.boos, Bram.

Nieuw.
Fraicheur, f. Frischheid , Koelte , vr. *-,
pl. Fraicheurs, Koelheid, Koelte, Koude, vr., Koude dagen, m. meers. *-,
Frischheid , Frissche kleur , vr. ; van

hier: Glans, m., Frischheid, vr. *-,
scheepsw. , Bries, die men enkel op het
water ziet , vr..; ook : Koelte , Frissche
koelte, vr.
Frarchir, V. n. scheepsw., van den wind,

Toenemen , Aanwakkeren.
Frairie, f. fam. vrolijke partij, vr.
Frais, ache , adj. van de lucht, enz., Frisch,
Koel. * - , Frisch , Niet dof, Leven.
dig. *-, Versch, Niet oud, Pas aan.
gekomen; fig. J'en ai encore la mémoire
frai.che , Het liet mij nog versch in het
geheugen; La plaie en est encore (toute)
frafche, De wond is nog versch, bloedt
nog. * -, I7ersch , niet gebruikt,
niet vermoed , enz.), Nieuw. *-,
niet gezouten, l7ersch. *-, scheepses.,
Frisch , Pas , Zoo even. * -, adv. fam.
Verse/i. * - , in. Koelte , Frischheid,
vr. ; IVlertre an - , In de koelte zetten.
* -, scheepses. , als : Petit — , Labber koelte , Bramzei lskoelte , vr. ; ,roti -,
.Bramzei lskoelte , vr. ; Bon -, Mars.
zei lskoelte , vr. ; Grand - , Gereefde
marszei lskoelte , vr.; Gros -, Onder.
zeilskoelte, vr.
Frais , in. pl. Kosten, m. meerv. ; Constituer q. q. en - , Iemand op kosten ja gen; Recommencer q. ch. sur nouveaux
-, Iets op nieuw beginnen , (zonder
iets van het reeds gemaakte te gebrui.
ken).
Fraise, f. ,dardbezi e, Aardbei, vr. * -,
Omloop (van een kalf) , m. *-, Hals.
kraag , m. * -, in den vestingb., Stormpaal , on. * - , bij jag. , Knobbel op den
kop van herten , enz., m. * --, soort
van vijl. * -, Krans van kleine bla.
deren, m.
Fraiser, V. a. Plooijen, Knippen. * --,
Met stormjalen voorzien. * - , in de
ltrijgsd. , als : - en bataillon , Een ba
bajonet op het geweer laten-taljonde
doen. * - , (Boone?) pellen , schillen.
*-, Goed doorkneden, * -, als : - en
trou , Een gat voor den kop eener
schroef , enz. maken.
Fraisette , f. Kleine geplooide kraag, m.
*•, eene schelp.
Frasier , m. geslacht van planten , Aard..*
bezijnplant , vr. als: - en arbre ,
zie Arbousier.
Fraisil, an. Uitgebrande smidskolen , vr.
teary.
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boos , vr.
Framboiser, V. a. Met frambozennat toera

bereiden.
Framboisier, m. Frambozenstruik , m.
Frame, f. in de oude gesch., zekere verp-

spies , Framee , vr.
Franc , ra. Frank , m. * --, the , adj.'

Frank , Vrij. *-, Prij , Bevrijd,
Ontslagen; - de port, I7rachtvri j , Franco; fig, -- d'ambition, Zonder. eerzucht;
Avoir les coudées franche's, De handen
ruin: hebien, Kunnen doen wat moos
verkiest ; Avoir part franche dans q. Ch.,
.Deel aan iets hebben, zonder daaraan
te hebben toegebragt; Avoir son parler, De vrijheid hebben , om. te zeg
wat reen. wil. *-, scheeps~w. -gen,,
als : Vent--, Gezeilde wind, m.,• Francbord , Buitenhuid van een schip, vr. ;
- funin , Zware ongeleerde tros, ns.;
La pompe eet Tranche , De pomp is lens ;
Rendre Ie navire - d'eau , [Jet schip ledig pompen.. *-, Rondborstig, Rond,
Opregt, Eerlijk, Regtschapen, Braaf,
Openhartig, Vrijmoedig ; van hier: Un
-- Gaulois, Een eerlijke vent, m. ; ook
Een lompe vlegel , m. * -- , als - Le
cheval est -- du collier, Het paard trekt
goed (op) ; fig. Cet hommse est - du collier , Deze man is altijd. gereed , ores
met ijver te doen, wat zijne vrienden , zijn pligt, zijne eervan hem vorderen ; C'est un homme - du collier, I.li,
durft , heeft moed. * -,. Waar, Eigenlijk ; Une fraaftche défaite, ]ene ive.
zenlijke uitvlugt; van hier : Un - menteur, Een ware- leugenaar, Een aartsleugenaar. *-., in de schilderk. , ernz.
Un pirceau , etc. -, Een vrij of geonakkelijk penseel, enz., o. * -, Geheel,
Gansch; Trois jours francs, DriegeioeeIe dagen. * -, in den tuinb. , als : Greffur sur -, Op eersen wilden stam (d. i•
een', die uit Bene pit is gegroeid) van
de zelfde soort enen. * --, adv. , als:
Peindre -, Gemakkelijk schilderen 2 Een
gemakkelijk penseel hebben. * -, als-:
Parler -w, Onbewimpeld spreken.
Frangais, se, adj. Fransch. *-,m. Fransch.
man , m. * -, Fransch , o. , Fransche
taal, vr.; van hier : Parler, fig. Ie

waarheid zeggen.
Franc-alleu , zie Alleu.

-vsande

Franc-archer,m.weleer,zekere boogschutter.
Francatu , m. zekere appel.
Franc.barbotte , in, een visch.
Franc.bassin , M, zekere _plant.
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Franc -bord, m. zie Franc.
Francescone , f. Toskaansche munt van ongeveer f 2.74.
Franc-étable, m. scheepses., als: a'aborder
de -, Malkander boeg tegen boeg aan
boord loopen.

het door de Joodsche en christelijke
onderdanen betaalde hoofdgeld.
Franc-salé, in weleer, zeker regt , om
van het zout Bene bepaalde hoeveelheid
voor eigen gebruik te nemen.
Franc-tillac , m. scheepsw. , Onderste ver•
dek, o.

Franc-fief, zie -Fief.
Franc-funin , zie Franc.
Franche-barbotte , f. een visch.
Franchement, adv. inrij van kosten. * -,

Ronduit, Rondborstig , Zonder omwe.
gen. * -, 1/rij , Los.
1 ranche• mulle, f. Vierde maag, vr. zie
?

Frange , f. Franje , vr. * -, een visch.
Franc é , ée , adj. Ingekeept.
Franger, V. a. Befranjen , Met franje be.
zetten. * - , m. zie Frangier.
Frangier, m. Franjemaker, m.
Frangible , adj. Breekbaar.
Frangipane, f. zeker gebak. * -, zeker
reukwerk.
Frangipanier, m. zie Franchipanier et Plu -

Caillette.
Franchipanier , m. geslacht van planten.
Francbir, V. a. Over ... springen • van.
maria.
hier : Klimmen over ... , Overklim m en , Oversteken , Overtrekken ; van Frangui, m. bij de Indianen, Ongeloovige, m.
daar : Te boven komen, Overwinnen; Frangula, f. zie Bourgène.
£g. Overschrijden, Te buiten gaan ; - Frangulacées s f. p1. zie Rhamnoïdes.
Ie pas, Ie sauc, Den stap of kans wa- Franklandie, f. een heester.
gen ; - le mot, Geen blad voor den mond Frankline, f. geslacht van planten.
nemen; ook : Plet woord geven , J3eslui. Franque , adj. f., in : Langue -, Lingua
ten , Toestemmen. * -„ scheepsw., als :
franca , vr.
- la lame, Goed voor de zee rijzen;
Franquenne , f. geslacht van planten.
Franquetre , f. fam. enkel in: A la -, A
--- dans un port, In eene haven weder
la bonne , Rondborstig.
vlot raken; - de quelques pieds , Op
eenige voeten na vlot zijn; - a la pom- Fransel^ie, f. geslacht van planten.
pe, Met pompen winnen ; Le vent Iran.
Frappant , te, adj. Treffend.
chic, De wind ruimt.
Frappe, f. Muntslag , m. * -, T"erzameFranchise, f. l7rijdom, m., Vrijheid,
ling van matrijzen voor een stel letvr.; van hier: Lieu de -, Vrijplaats
ters, vr.
(voor schuldenaars) , vr. *-, Vrij. Frappé, ée , adj. fig. Bien -- , Treffende.
moedigheld , Vrijheid, vr. *-, in de
Indruk makend, Krachtig; van hier:
schilderk., enz., Vrijheid, Ongedwon.
Acre - au bon coin , Van den echten
genheid, Losheid, vr.
stempel zijn ; Etre - d'étonnement , Met
Francisation , f. Verklaring , dat een schip
verwondering vervuld zijn. *--, m.
Fransch is , vr.
zie Frapper , m.
Franciscain , m. Franciscaner (monnik), m. Frappement , m. Slaan (der rots door
Franciser , V. a. Een' Franschen uitgang ,
Mozes) , o.
enz. aan een vreemd woord geven, Fran. Frappe-plaque , nr.. ,zekere plaat.
- of meer slagen geven,
Een
*-(se),
v.
pr.
Zich
naar
de
Frapper, V. a.
ciseren.
Slaan; fig. - un grand coup , Eene groo.
Fransche zeden en gebruiken rigten,
te daad verrigteria *_, in de munten,
Een Franschman worden.
Slaan. * —, indruk op de zinnen maFrancisme, m. veroud,, zie Gallicisme.
ken, Treffen. * -, bij jag. , als : Franc•macon, m. Vrijmetselaar, m.
route, De honden terug roepen. * -Franc-maronnerie, f. Vrijmetselarij , vr.
bij wev., Slaan. * -, bij speldenmak.,
Francoa , f. eens plant.
als: -- des é iugles, De koppen aan de
Francolin, M. soort van patrijs, Berg.
spelden maken. * -, scheepsw., als: heen , Klein hazelhoen , o. - , eene
une manoeuvre , Een touw aanslaan; schelp.
ttn croupiat, Een' spring op het touw
Franc-parley , zie Franc.
zetten. (se), v. pr. Elkanderen
Franc-picard , m. soort van abeel.
Franc-pineau , m. soort van Jiourgogneslaan. *-, V. n. Slaan, KI iIpen , Tik.
druiven.
ken ; - h une porte , .flan eene deur klop.
Franc•réal, m. Bene peer.
pen ; - sur l'épaule , Op den schouder
Francs , m. p1. Eerste bewoners van Galtikken. * - , m. Daling der hand bij
lië, Franken, In. meerv. *--, in Tur.
het maatslaan , vr.
kije geeft men den naam van Franken Frappeur, m. fam. Klopper, m.

aan al de Europeërs, die vrij zijn van

Frappeuse , f. fam. Klopster , vr.

FRES

FRAQ
Fraque, m. Frak , Fralirok, m.
Fraser, v. a., als : -- la pate, Nieuw
meel onder het deeg kneden.
Frasère , f. geslacht van planten.
Frasil, Frasin , m. Koolstof met arch , enz.
gemengd, o.
Frasque , f. fig. fatn., Looze trek, vs.,
Poets, vr. *---, Onbezonnenheid, vr.

§ Frater, m. veroud., Frater, m.
Faternel, lie , adj. Broederlijk.
Faternellenient , adv, Broederlijk.
Faterniser, V. n. Broederlijk (d. i. vriendschappelijk) zamen leven.
pr. Zich verbroederen.

s.... (se), v.

Fraternité, f. Broederschap, o. *—, Tier.
broedering, Eensgezindheid, vr.

Fratricide, m. Broedermoord , m. *--,
Broedermoorder , m. * —, Zustermoord,
on. • —, Zustermoorder , m.
Fraude, f. Bedrog, o.
Frauder , V. a. Bedriegen.
Fraudeur , m. Bedrieger , m.
Fraudeuse , f. Bedriegster , vr.
Frauduleusement, adv. Bedriegelijk.
Frauduleux, use , adj. Bedriegelijk.
Fraxinelle , f. eens plant, Esschenkruid, v.

Fray , zie Frai.
Fraye , f. zie Grive.
Frayer, V. a. (Eenen weg, enz.) banen;
fig. — à q. q. la route de vice , Iemand

den weg tot de ondeugd banen. '°—,
Even aanraken , Zacht schuren of vrij.
ven; van daar : Een weinig kneuzen.
* — , als: — des pièces d'or, Palsche
stukken goud het aanzien van echte ge.
ven. s... (se) , V. pr. fig. als : Se — le
chemin des dignités, Zich den weg tot
hooge waardigheden banen. * —, v. n,
van visschen , Kuit schieten. *—, fam.
als : Ne pas bien — ensemble , Niet goed
zanten over v;eg kunnen.
Frayère , f. Plaats , waar de visschen kuit
schieten, vr.
Frayeur , f. Schrik ,m., Prees, vr., Angst,m.
Frayoir, m. Plaats , waar een hert zijne
horens heeft gewreven , vr.

Frayure , f. Wrijving van een hert tegen
een' boom, vr.

Fredaine, f fam. Onbezonnenheid, Dwaas
vr.

-heid,Gutrj

Frédéric , m. Pruisische munt van onge.
veer f

9.22.

Fredon, m. veroud., in de toonk., zie
Roulade.
Fredonnement, In. Neuriën , o.
Fredonner , V. a. et n. Slepen in het zin.
gen. * --, Neuriën.

Frégataire , m. in de colon. , zie Porte.
faix.

Frégate, f. Fregat, t.; van daar : -. dra.
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vis, .ddvi jsjagt , o. s—, geslacht van

vogelen., Fregatvogel,m.*—, zeker insect.

Frégater , V. a. De gedaante van een fregat aan . . . geven.

Frégaton , n'. naam van een vaartuig.
Frein, m. Gebit , o. , enk. in : Ronger son
--, Op zijn gebit knabbelen; fig. Zijn
leed verkroppen ; fig. Band , Teugel,
m. * —, in de ontleedk., Riem, Band,

m. , zie Filet.
Freins, m. pl. Terugstuiting der golven,vr.
Freisleben , m. zeker mineraal.
Frelampier, m. veroud., Landlooper, m.
Frelater, V. a. Vervalschen; fig. ,Opsmukken.
Frelaterie, f. Vervalscliing, vr.
Frêle, adj. Buigzaam, Toeder, Tedr s Zwak;
fig. Zwak.
Frêler , zie Fersler.
Frelon , m. Horzel , vr. , elders : Boren:je, o.

Freluche , f. Zijden kwastje, o.
Fréluquet, m. fam. Jonge springer, lick..

kenspringer, m. * — , zeker tegenwigt ,
gewigt.
Frémir, V. 'n. Trillen. ',van vochten,
die bijna koken , Suizen , Zingen , Razen ; fig. Rillen, Trillen, Beven, Sidderen.
Frémissement, in. Trilling, vr.; fig. Beving, Rilling, Siddering, vr. *^..*
in de geneesk., Rilling, Trilling, vr.
Fréne, m. geslacht van. planten , Esch , m:
Frénésie , f. Krankzinnigheid , Zinnerf
loosheid, vr.; Tomber en —, Krankzinnig worden ; fig. Zinneloosheid,
Razernij, vr.
Frénétique , adj. Krankzinnig, Zinneloos.
* —, m. Krankzinnige, m.
Fréquemment , aciv. Dikwijls.
Fréquence,f. Snelheid , vr. *—, Menig.
vuldigl,eid , vr.
Fréquent , te, adj. van den pols , enz.,
Snel. * --, Menigvuldig, Peel, Herhaald.
Fréquentatif, adj. m., als: Verbe —, on s
0 — , m. Voortdurend werkwoord , o.
Frequentation , f. Verkeering, vr. , ver.
keer, o. , Omgang, m. * _, Gedurig
gebruik, o.
Fréquenter, V. a. (Gedurig) bezoeken, Bereizen , Verkeeren met of in . • •
Frequin, m. krat (voor vloeistoffen, als:
olie , stroop , enz.), o.
Frère , m. Broeder , m. ; — germain , Volle broeder, m.; Frères jumeaux, Tx+eelingsbroeders, m. meers.; -- de..lait,
Zoogbroeder,, m. s—, in de godsd.,
Broeder, m. ; van hier : - lai, convers,
Leekebroeder,. m. ; zie ook Faux-frèr-e.
Feesaie, F. Steenrail , ra.

BRES

TRIP

Fresgtíe, f. Schilderij op natten kalk, vr.
en o.; Peindre h -, In fresco schilderen.
Fressure , f. .áfval (van een kalf, enz.), m.
Fret, m. Huur (van een schip ,) vr. *—,
Tennegeld , o. * —, Uitrusting , vr.
Freter, V. a. Huren of f?erhuren (een
schip). * —, Uitrusten.
Freteur, m. Verhuurder of Huurder van
een schip , m.
Frétillanc, te, adj. van een kind, enz.,
Dartel, Springend , Woelig.
Frétillhrde , adj. f. van de tong eens paards,
4/tijd in beweging, Spelend.
Frétillement, ,n. Gedurige beweging, vr.
Frétiller, v. n. In eene gedurige beweging
zijn, Spartelen, Huppelen, Heen en
weer kruipen; — de la queue, Kwispelstaarten.
Fretin , in. Broedsel , Broed (van yi sch),
o. ; fig. fam, Uitschot, o.
Frette , f. Ijzeren ring of band om de
naaf van een rad, m. * --, Band (om
Benen paal) , m. * —, bij ankersmeden,
zekere ring. *-.-, Beslag aan eene
houten schop , o.
Freule -, f. Freule, vr.
Freux, m. soort van kraai,
Frévoir , m. zie Frayoir.
Fréze, f. f/raatzucht der zijdewormen , vr.
Friabilité , f. Eigenschap van hetgene tot
poeijer kan gewrevenworden, vr.
Friable, adj. Tos poeijer kunnende gewreven worden , Wrijfbaar.
Friand, de , adj. Lekker , Een vriend van
lekkernijen, Lekkerbekkig. *—, als:
Un gout - -, Een fijne snaak , ta.; Un
morceau — , Een lekker brokje, o. *--,
m. Lekkerbek, m.
Friande, f. Lekke' hek , vr.
Friándise, - f. Lekkerheid , Zucht naar lek.
kernijen, vr. *—, pl. Friandises, Lekkernijen, yr. meev.
Fricandeau , m. Gestoofde schijfjes kalfsyleesch, enz., o. meere.
Fricassée , f. zeker vleeschgeregt , Fricassée , vr.
Fricasser, V. a. Opstoven , Stoven, Fri..
casseren ; fig. fam. Liederlijk verspillen.
Fricasseur, m Slechte of Geringe kok, m.
Fric-`rac , iaterj. Frik frak.
Friche, f. Onbebouwd land, Braakland,
o. ; ; aisser en — , Braak laten liggen;
Tomber en -- , Ui tgen,ergeld worden ;
fig. Un esprit en --- , Een verstand, dat
niet geoefend wordt.
Fricot, m. vult;. Toebereide spijs , vr.
Fricoter , v. n. vuig. Ilier smaak eten (van
toebereid vleesch).
Friction, f. Wrijving, vr.
Frigane, f. geslacht van insecten.

Friganites , f. pl. zie Plicipennes.
Frigard, m. Halfgare haring, m.
Frigéfier, V. a. w. gebr.,, zie Refroidir.
Frigidité , f. in de geneesti. , Onvermogen
(van tenen man) tot voort teli ng , vr. ;
van hier : — d'estomac , Zwakke maag
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door uitsporigheid in de liefde veroor-

zaak:, vr.
Frigorifique , adj. Perkoelend. * --, m.
Verkoelend beginsel, o.

Frigotter., V. n. van Benen vink , Slaan.
Frigoule, f. soort vara Agaric.
Frileux , use, adj. Gevoelig voor de koude.
Friller, V. U. van gene verwkuip , Zacht
borrelen.
Fritnaire , m. Rijpmaand (in het republik,

jaar van 21 nov. tot 20 dec.), vr.
Frimas, m. Rijp, Rijm, m. *--, bi,j.
dicht. , Dorst, Sneeuw , vr., hagel, m.
Frime , f. pop. Schijn , ns. ; 11 n'en a fait
que la --, Llij heeft er slechts den schijn
van.
Fringant , te, adj. fam. Levendig , Vlug.
* — , m. als : Faire le --, Zich veel ver -

oorloven.
Fringotter , V. n. w. gebr. , Met de stem
het gezang der vogelen nabootsen.

Fringuer, v. n. fam. Huppelen, Springen.
* — , V. a. veroud. , (Een glas) spoelen.

Frinson , m. in de nat. hist. , zie Verdier.
Frion , m. zie Coutre.
Friou , m. scheepsw. , Doorvaart, vr,,
Kanaal, o.
Friper, V. a. Frommelen, Kreukelen, Kreuken. * —, Bederven, .4fslonsene
Friperie, f. Oude kleederen , o. meere.
Oude prullen, vr. meere. *—, Handel in oude kleederen en meubelen
vs., Uitdragerij , vr. * --, Uitdragerswinkel, no., Oude -kleerenmarkt , vr.
* — , in de suikerplant. , Droogschuur ,vr.

Fripier, m. Oude - kleérenkooper, Ui:dra...
per , m. * --, geslacht van schelpen.

Fripiere , f. Oude kleerenkoopster, Uit.
draagster , vr. * —, naam van ver.
scheidene schelpen.
Fripon , m. Bedrieger, Schurk, m. ; Tour
de—, Schurkenstreek, m. * _, boert.,
Deugniet, Guit-, Schelen , sn. * —,

nne, adj. Schelmsch , Schalksch , Guitachtig.
Fripoonable, adj. ongebr., Steelbaar.
Friponne , f. Bedriegster , Doortrapte
feeks, vr.
Fr ponneau, M . fan. Kleine schelfn , M.
Friponner , v. a. Wegpapen , Listig ste•
len, + netstelen, Ontfutselen. *—, Be-

driegen, Bestelen, 4fzttten. * --, V.
n. Bedriegen , Schelmerij plegen ,, Den
schelm spelen.

FROM

FRIP
Friponnerie, f. Bedriegerij , Schelmerij ,
vr. , Schelmstuk, o.
Friquet , m. Boommusch , X/eldmusch, vr.
*-, Schaamspaan, m.
Frire, V. a. irr. Braden (in eens pan) ,
!Bakken; fig. 11 n'y a rien à - cu I1 n'y a
de quoi -- dans vette maison, In dat huis
is niets te bikken noch te breken. *-,
V. n. Braden.
Frisage, m. Houten traliewerk, o.
Frisé , ée, adj. Gekruld; Choux frisés,
Krulkcol, vr.

Frise, f. in de bouwk., Fries, o. * -, its
de lakenfabr., Friseermachine, yr. *-,
in de krijgsti., als: Cheval de -, Spaan sche ruiter, m. *-, in den hand., 1/ries, o•
Friser, V. a. Krullen , Friseren. *-, in
de lakenfabr. , Krassen, Ophalen , Fri seren. *-, Ieren doen krullen. *-,
scheepsw. , als: - les sabords, De poor.
ten met poortlaken voeren. Even
aanraken. *—, in het kolfsp., als : La
balie (rise la corde , De bal raakt de
koord; fig. fam. Cet homme a frisé la
corde, Hij is de galg ontsnapt • *—,
V. n. bij boekdrukk. , als : La presse frise, De letters komen dubbel te voor
druk schemert.
-schijn,De
Frisette, f. zekere stof.
Friseur, m. Kruller , m. , zie Coiffeur.
Friseuse, f. Krulster, yr., zie Coiffeuse.
Frisoir, m. Graveerijzer, o. *-, Nop.
ijzer, o., Friseermachine, vr.
Frison, m. Slechte pop van een' zijde.
worm , vr. * - , zeker sieraad. * •-,
zekere geringe stof. * -, scheepsw. ,
Flapkan, Pul, vr.
Frisons, m. pl. op gemarmerd papier., Gul.
ven, vr. weerv.
Frisotier, V. a. Jam. Fijn krullen. *.- (se),
V. pr. I1et haar in fijne krullen leggen.
Frisque , adj. veroud. , Vrolijk , Aardig.
Frisquette , f. aan eerre drukpers , Fris.
ket, vr.

Frisson, in. Rilling, Huivering, vr.;
fig. Huivering, vr.
Frissoonement, m Rilling, Hssir'ering, vr.
Frissonuer, V. n. .iii llen, Grillen , B even;
fig. Beven , Trillen.
Frist• frast, ei. bij val!,-. , Vleugel tenor
duif, om de valken te letten , in.
Frisare, f. Krulling, Wijze van krullen,
yr. °—, Kapsel, o. *_, Nopjes op
wollen stoffen , o. meerv. * -- , zeker
gouddraad.

Frititllaire, f. geslacht van planten , Kievitsei. o.
Fritte, f. Gesmolten glas , o.
Fritter , V. a. Smelten.
Frittier , us. Smelter , vs.
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Frittole, f. Oliekoek, ns.
Fr-iture, f. Gebakken visch , vr. * -, Bak•
ken, o. *-, Boter en olie, waarin
iets gebakken is , vr.
Frivole, adj. Nietig, Beuzelachtig, Ge.
ring , ijdel.
Frivolité , f. Beuzelachtigheid, IJdelheid,
vr. *-, Beuzeling,. vr.
Froc, m. Kap van een monnikskleed, Men.
nikskap , vr. * --, Monnikskleed, o.;
Prendre le - , Monnik worden ; spr. w.
Jeter Ie - aux orties, De kap op den
tuin hangen. * -, zekere grove hollen
stof.
Froeliche , I geslacht van planten.
Froid, m. Koude, vr.; Avoir -, Koud
zijn ; 11 fait (un grand) -, Het is zeer
koud ;, fig. fam. Soufher le chaud et Ie r--,

Koud noch warm zijn ; fig. Koelheid,
vr., Ernst, m. *-, de, adj. Koud;
fig. Koud, Koel, Onverschillig; Battre

- à q, q. , Iemand koeler ontvangen,
dan gewoonlijk; 11 y a di - entre ces
deux personnel, Er heerscht zekere koel.
heid tusschen die twee personen; De
sang --, . Koel bloedig. * _ , als : A -,
adv. Koud; Battre un fer..à -, Een ijzer
koud smeden.
Froidemert, adv. Koud; fig. Koel, Met
onverschilligheid.
Froideur, f. Koudheid , Koelheid , vr.;
fig. Koslheid, Onverschilligheid, vr.
Froidir , V. U. zie Refroidir.
Froidure, f. Koude (der lucht), yr.
Froissement, m. Kreuking, vr. *-,Kneu
vr.
-zing,

Froisser, V. a. Kreuken. * _ , Kneuzen.
Fr.oissure, f. Kreuk, vr. *-, Kneuzing, vr.
Fr8le , m. zie Chèvre-feuille.
Frolement, m. Ligre aanraking, vr.
Fróler, V. a. Even aanraken.
Fromage, m. Kaas, vr.; fig. Entre la poi.
re et le - -, In de vrolijkheid na deo;
maaltijd. *—, bij gouds;ned., darde
waarop de smeltkroes wordt gezet , vr.
Fromage.des•arbres, m. soort van hamper'

uoeljes.

Fromz geon, m. zie Mauve.
Fromsger, m. Kaasmaker, Kaasboer, m.
* _ , Kaaskooper, m. * -, Kaasvorm,
m. *-, naam van verscheidene boo.
men, Kaasboom, m.
roma erie , f. I aasr a Brij , vr.

F
Frornageux , use , adj. Kaasachtig.
°-', ge,Froment, m. Tarw e , Welt, vr.
slcrclt.t van

planten,

Taryve ,

vr.

Frornentacle, adj. f., als : Plante -,

tochtige

plant ,

.vr.

Fromentage , m. Tarty ✓ refit , o.
Fromenta.l , til. Ha eergras , o.

Tarw.
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Fromenteau , .m. zekere druif.
Fromentée , f. veroud., Tarwenmeel , o.
Fromentel, at. soort van haver.
Froment-locar, m, zie hpeautre.
Fronce,f.palsche plooi in speelkaarten, vr.
Froncement, m. Fronsing, vr.
Froncer, v. a. Rimpelen , Plooijen, Fronsen. *—, Plooijen, Plooijen in iets
doen, In plooijen leggen. * — (se),v.
pr. Zich fronsen.
Fronche , f. zie Figuier.
Fronds , m. Plooijen (aan. een kleed),
vr. meerv.

Froncle , zie Furoncle.
Fronde, f. Slinger, m. *., Verband,
dat naar eenen slinger gelijkt, o. *—,
onder de minderjarigheid van Lodewijk
X 1 V. , zekere partij.
Fronder, V. a. Slingeren , Met een' slinger werpen; fig. Hekelen , Berispen.
Frondes , f. pl. Varenbladeren , o. mrv.
Frondeur,m.Slingeraar,m.;fig.Hekelaar,m.
Frondiculine, f. geslacht van planten.

Frondipore, m. weleer, zie Millepore feuillé.
Front, m. Voorhoofd, o.; fig. Gezigt ,
..4angezigt, o. ; ook: Hoofd , o. ; Avoir
un — d'airain , Een stalen voorhoofd
hebben. * —, Onbeschaamdheid , Stoutheid , vr. * —, in den vestingb., Front,
e. in de krijgsk. , Front, o. ; — de
bandière, Linie van een leger onder de
wapenen met vliegende vaandels, vr.;
van hier: De —, Van voren; ook:
Naast elkanderen; fig. Gelijktijdig.
Frontail, zie Fronteau in de 2. beteek.
Frontal, le, adj. Van het voorhoofd ,Voorhoofd ... *—, m. Hoofdband, Hoofddoek,
in. *—, Voorhoofdbeen, o. *—, Hoofdpranger , m. * — , zeker werktuig.
Fronteau, m. Hoofdband (der joden), m.
* —, Riem aan den kop der paarden,
sar. * —, 1loof'dband der rouwpaarden,
m. * --, als : -- de mire , Verzigt-top , m.
Fronteval, m. zekere tulp.
Frontière, f. Grens, Frontier, vr. *--,
adj. f. Aan do grenzen liggend ; Place
—, Grensvesting , yr.
Frontignan , m. zekere wijn.
Frontirostres, zie Rhinostomes.
Frontispice , m. Voorgevel , m. * — , Ti •
tel, en., Titelplaat, vr.
Fronton , in. Geveldak , o. * —, aan een
schip, zie Miroir.
Fronto•nasal, m. Voorhoofdspier, vr.
Frottage, m. Vrijven, Schuren, Boenen,
o., zie Frotter.
Frottement, m. Wrijving, vr.
Frotter, V. n. Vrij ven, Schuren, Boe.
oen. * — , Bestrijken ; fig. fam. Afro:.
sen. * — (se) , v. pr. Zich wrijven of

FRUT
schuren; ook :Zich bestrijken; fig. fam.
Elkander afrossen ; fam. Se à q. q.,
Iemand aanhalen, Zich met iemand
inlaten, Hem tot eenen ,vrijfpaal maken.
Frotteur, m. Iemand, die wrijft, boent.
Frottoir , m. Wrijf ap, Wrijfdoek , Schuur.
doek , m. *— . bij barb. , Lap, waarop
zij de scheermessen afstrijken, ra. *—,
bij speldenm., Rolvat, o. *_,bij boekbind. , Wrijfstaal , 0.
Frotton , m. bij kaarcenm. , Strijkbal, m.
Frouer, V. n. Vogels lokken, doordien men.
derzelver geluid met een klimopblad
namaakt.
Fructidor, m. Vruchtmaand (van.het repu.
blik. jaar van x8 aug. tot tG sept),vr.
Fructifère , adj. Vruchten voortbrengend.
Fructification, f. Ontwikkeling van bloes
sew en vrucht, vr. •., Vrachtorganen , o. meere.
Fructifier , V. n. Vrucht geven; fig. Nut
aanbrengen.
Fructiforme, adj. Vruchtvormig.
Fructueusement, adv. Met vrucht.
Fructueux , use , adj. Voordgelig. >
Frugal, le, adj. Matig.
Frugalement, adv. Matig.
Frugalité , f. Matigheid , vr.
Frugivore , adj. Kruidenetend.
Frugivores, m. pl. familie van vogelen.
Fruit, m. Vrucht, vr. *—, inzond. Boomvrucht, vr., Doft, o.; Arbre à —, Pracht
,Steenvrucht, vr.-bom,in.;—àyau
*—, Nageregt, Fruit, o. *—, pl.
Fruits, Inkomsten, vr. mrv. *—, Voor
Vrucht , vr. *--, Uit-del,Nuto.
Voortbrengsel, o., Vrucht, vr.-iverksl,
*—, in de bouwk., Vermindering van
de dikte eens muur: naar boven toe, vr.
Frutierie, f. Ooftkelder, Ooftzolder, m.
Fruitier, m. zie Fruiterie. *--, adj. m.,
als: Arbre --, Vruchtboom , m.; Jardin
—, Oofttuin, m. *. , m. Oof;'verkooper, Fruitverkooper, m. * — , ère , adj.
Marchand, Fruitverkooper, m. ; Wlarcbande fruitière, Fruitverkoopster , vr.
Fruitiêre , f. Ooftverkoopster , Fruit.
vrouw , vr.

Frumentaires, w.. pl. zekere schelpen.
Frusquin, m. pop. Schat, flap, m.
Fruste , adj. van oude munten, enz., Per
sleten.
Frustrané , ée, adj. van sommige planten,
Tweeslachtig.
Frustratoire , m. Met suiker en muscaat
gemengde wijn, m. * — , adj. bij regtsgel., Verijdelend.
Frustrer, V. a. Te leur stellen (in , de), Berooven. *—, Verijdelen, To leur stellen.
Frutescent, te, adj. houtachtig.

FRUT
§ Frutex, m. Heester, m.
Fruticuleux , use, adj. Klein en hootachtlg.
Frutigueux, use , adj. Heesterachtig.
Fuca, m. zekere visch.
Fueaeées , f.. pl. orde van planten.
Fucées, f. p1. zekere afdeeling van planten.
Fuchsie, f. Fuchsia, yr.
Fucus, zie Varec.
Fugace , adj. in de geneesk. , I7oorbi jgaand.
Fugaeicé, f. Eigenschap van hetgene spoe.
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Fulmination , F. In het kerk. regt , Uitvaar.
daging, vr. * -, in de scheik. , zie
Détonation.
Fuln;iner , V. a, in het kerk, r. s Uitvaar.
digen , Afkondigen. *'--, v. n. Razen,
Bulderen, Tieren , Denderen en blik
in de scheik. , Knappen. -semn.*,
Fulverin, m. zekere verve.
Fumage, m. Berooking van gesponnen zit
ver, om daaraan eene goudkleur te geven , vr. * - , Haardstedegeld , o.
dig voorbij gaat , vr.
Fugales, f. pl. feesten ter herinnering van Fumant, te; adj. Rookend; fig. Tout -- de
colére, Schuimbekkende van toorn.
de verdrijving der koningen bij de oude Romeinen.
Fumaria , f. bij Plinius , zekere plant , zie
Fumeterre. * -, als : - bulbosa i xis
Fugitif, ive, adj. Uoortvlugtig. *-, als:
lVioscateline.
Pièce fugitive, Los stukje, Stukje van
den dag , Vlugschrift ,o. ; Poesie figiti. Fumat, m. soort van rock.
ve, Los (d. i. klein) dichtstukje , o. *--, Fumée , f. Rook , _vs. ; Sencir la --, Rookerig ruiken of smaken ,• spr. w. Il n'y
M. Plugteling, m.
a point de sans feu , Er heet geene
Fugose, f. een boompje.
koe bont, of er is eene vlek aan ; 11
Fugue , f. in de toonk, , Fugue , Fuga, yr.
n'y a point de feu sans - , zie Feu ;
Fuie , f. Kleine duiventil , vr.
Toutes
les choses du monde ne sont que
Fair, v. a. irr. T'lugten, Ontvlugten, Pile-, 411e wereldsche zaken zijn slechts
den; fig. I7lieden, Schuwen. *-, inde
ijdelheid; S'en aller en -, 41s rook
rijsch., als : - les talons , Scheef gaan.
verdwijnen, Te niet gaan , Geene ge
*- (se), v. pr. fig. als :'Se - soi-méme,
hebben; fig. Damp, m., Ijdel--volgen
Zich zelven ontvlugten, De verveling
held , Nietigheid vr.; Se repaitre de
trachten te ontvlieden. *-, v. n. Vlug .-, Zich met ijdele hoop viel/en. *-,
ten. * - , van den tijd , Snel voorbij
Reuk , Damp (van warm vleesch) i m.
gaan. * - , van een vat , Lekken. s-,
in de scbilderk. , als : Faire , Meer Fumée-des.volcans, f. Vulkaandamp , m.
naar den achtergrond brengen.
Fumées , f. pl. Dampen, (welke uit da
maag opstijgen,) m. meere, *-, bij
Fuirène , f. geslacht van planten.
jag. , Drek (van herten, enz.) , m.
Fuite, f. Vlugt, vr. ; IVlettre en , Op
de vlugt drijven ; fig. Vlieden , Ont. Fumer,, v. n. Rooken; Ce bois fume, Dit
hout rookt; vandaar: La cheniinée fa•
vlugten, o., Vermijding, vr. *-, bij
me, De schoorsteen rookt; Cecte chantregtsgel. , Ui tvlugt , vr. * — , bij jag. ,
bre fume, Deze kamer rookt. *-,
Spoor van een hert, dat voor de hon.
,Dampen, Damp verspreiden; fig. La
den vlugs , 0.
tête lui fume, I1ij is woedend van toorn;
Fujet, m. eens schelp.
Pop. , Toornig zijn ; van daar : FaiFulgores, f. pl. geslacht van insecten.
re - , Vertoornen. *•_, v. a. KooFulgorelles , f. pl. stam van insecten.
ken, In den rook hangen of drongen.
§ Fulgur, m. geslacht van insecten , zie
*-, Rooken; - du tabac, une pipe de
Carreau.
tabac, Tabak, Eene pijp tabak rooksn.
Fulgurateur , m. Donderuitlegger, m.
* - , in den landb. , Mesten , Bemesten.
Fulguration , f. in de scheik. , Balseming , vr.
Fulgurite , m. bij de oude Rom., Plaats, Fumerolles , F. pl. Dampkanalen , o. mrv.
door den bliksem getroffen, vr.
*-, Volkanische dampen, m. mrv.
Fuligineux , use , adj. Roetach t ig. * _, Fumeron , m. Rookende kool, vr.
in de geneesk. , Met een roetkleurig Fumet, m. Reuk (van wild, ent., waarslijm bedekt.
door enen over deszelfs deugd kan oor.
Fuliginosité, f. Roetachtigheid , vr.
deelen) , m. * --, Geur (van wijnen, ns.
Fullomanie , zie Phyllomanie.
Fumeterre, f. geslacht van planten, Dus.
Fulmar , m. zekere Pétrel.
vekervel , vr.
Fulnainaire , adj. , als : Pierre -, Donder. Fumeur, m. Rooker, m.
steen, m.
Fumeux, use, adj. van dranken , Koppig,
Fulminant , te, adj. Woedend, Razend. * -,
.doofdig.
in de scheik. , als : Poudre fulminante , Fumiaire , adj. Op mest groeijende.
Donderpoeder, o. ; Argent -, Donder* Fumier, m. Mest, Mist, m.; van kier ::
zilver , o. ;' Or -, Dondergoud , ®.
fig. blourir sur un --, OP tenen eert*
-
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hoop sterven; Hardi -comme un coq sur
un -, Moedig als een haan op zijne werf.
Fumigation , f. Berooking , vr.
Fumigatoire, adj. , als : Bofte -, ou : * -,
m. Rookdoos., vr.
Fumiger, v. a. in de scheik. , Lerooken.
Fumiste , m. Rookverdrijver, m.
Fum-lan, m. eeae plant.
Fumure, f. Mest van schapen op eene be.

... slotene plaats , m.
Funère, zie Koelreutère.
Funambule , m. w. gebr. , Koordendan-

ser,, m.
Fundule , m. geslacht van visschen.
Fundulus, m. zie .Loche.
Funèbre. adj. taan eene begravenis of lijk -

staatsie; Pompe -, Lijkstaatsie, vr.;
Honneurs funèbres, Laatste eer , vr.;
Oraison -, Lijkrede , vr. ; van daar:
Oiseaux funèbres,.Nachtvogels, m. nary,;
fig. Somber, Treurig, 4kelig.
Funer, V. a.- scheepsw. , 1/an touwwerk
voorzien; - un cable, Een' kabel voor
-zien.
Funérailles, f. pl. Begravenis, Uitvaart,
- Laatste eer,. vr.
Funéraire , acij. enkel in : Frais funéraires ,
.Begraveniskosten ,. ns. meerv.
Funeste, adj. Treurig, Ongelukkig, Rampzalig ,. Noodlottig.
Funestement á adv.--w. gebr., Treurig, On-

gelukkil , Rampzalig, Noodlottig.
Funeur, in.' Takelmeester, in.
Fungicoles, in. p1. familie van insecten.
Fungie, f. geslacht , van Polypiers.
Funzite , zie Fongite.
Fungivores, zie F orgivores.
Fungoïdastre , f. zie Pezizes avec un chapeau en forme de trompette.
Fungus, m. zie Champignon. *--, in de
geneesk., Sponsachtig uitwas, o.
Funiculaire, adj. Uit touwen bestaande
IViachine -, 11/indas niet touwen , o.
Funicule, m. in de plantk. , Navelstreng, vr.
Funiculine, f. geslacht van Polypier.
.Funin, m. Touwwerk , Loopend want, o.;
l'tlettre en -, Van touwwerk voorzien.
Funiole, f. zekere plant.
§ Funis, m'. naam van verscheidene planten.
Punkie , f. geslacht van planten.
Funon, nn. eene schelp.
Fur, m. bij regtsgel. en fam. enkel in : Au
- et It mesure , Naar mate.
Furcocerque , M. geslacht van infusie-

diertje:.

Furcrée, f. geslacht van planten.
Furculaire , f. geslacht van Zoophytes.
Furet, m. zeker dier, Fret, o.; Grand
-, zie Grison; Petit -, zie Tayra; fig.

lams. Snufelaar, Weetgraag, ijs. °-,

aan de Saone , Wilde

jong is, vr.

eend , wanneer zij

Fureter, V. n. Fretten , Met het fret ja.
gen; fig. Snuffelen, Zoeken , T/orschen.
*—, V. a. Met -het fret jagen in ...
--, Doorzoeken, Doorsnuffelen, Zoe.
ken, Navorschen.
Fureteur , m. Die met een fret jaagt.
* - ,'Snuffelaar, Zoeker, Uitvorscher,
1' ieuwsgierig. mensch , :n.; fig. fam. -de nouvelles , Nieuwskramer, Verzamelaar van nieuwigheden, m.
Fureur, f. Woede, Razernij, vr. ; Entree
en -, Woedend worden , _Beginnen te
woeden. * - , Woede, vr. , Toorn , m.,
--Verbolgenheid , vr. *-, Ontembare
zucht, vr., Sterke trek, on. , Drift,
vr. *-, Geestverruleking,Verrukking,
vr. — , in de geneesk. , Woede , vr. ;
van hier: - utérine, Moederswoede
vr. (d. i. ontembare geslachtsdrift der

vrouwen).
F urfuracé, ée , adj. zie Porrigineux.
Furfure, f. Roven van zeker uitslag, yr.
r4eerv.
Furibond, de, adj. Woedend, Razend. *r-,
m. Woedend rnenscli, m.
Foriboncle, f. Woedende vrouw, vr., Woedend meisje, o.
Furie, f. Imoede, vr.; Entree en -, Woe.
dead worden. * --, in de beid. godenl.,
Furie, vr.; fig. Furie, Helleveeg , vr.
* -, on : - infernalie, geslacht van wormen. * - , eerre schelp.
Furieuseinent, adv. fain. Geweldig, Tree.
selijk, Zeer, Ongeuseen.
Furieux, use, adj. Woedend, Razend,
$deftig , .hevig. *--, faon. Geweldig,
Buitengewoon, Verschrikkelijk , Sterk.
* -, Hevig , Geweldig , Woedend. * -?
m. Woedend onensch , m. ,
Form, m. scheepsw., Volle zee, vr.
Furolles , f. pl. Vurige dansapen , m. nary.
Furoncle, m. Bloedvin , Bloedzweer, vr.
Furtif, ive, adj. Heimelijk, Steelswijze.
Furtivement. ado. Heimelijk, .Steelswijze , Ter sluik of sluip.
Fusain , M. Papenkullekens, o., zie Bon.
net_de•prètre. * - , geslacht van planter.
Fusaire s f. geslacht van wormen.
Fusan , m. geslacht van planten.
Fusarion, m. geslacht van planten.
Fusarolle, f. Band of Ring aan eene euil,m.
Fuschsie , zie Fuchsie.
Fuscinie , f. geslacht van mossen.
F uscite , m. zeker mineraal.
Fuseau, m. Spil, om hennep tee spinnen
vr.; fig. Avoir des jambes de -, Spil lebeenen hebben, .Beengin als bezemstok ken hebben ; Avoir des bras de - , Lans
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ge dunne armen hebben. * --, Klos,
Kantblos, m. *-, bij verscheidene handwerk. , Spil , vr. * -- , scheepsw., als:
- de cabestan , zie Taquet de cabestan.
* - , geslacht van schelpen. * -, als :
-- b collet , zekere kampernoelje ; - à
ruhan, eene kampernoelje. *—, in de
aneetk., zeker lichaam , zie- Py,rarnidoïde. * -^, in de scheik. , Glazen pijp,
yr. * -.-, in de sterrek., zie Chevelure
de Bérénice.
Fusée, f. Klos vol (garen) , m. ; fig. Démêler une - , Eene zaak ontwarren.
* - , Vuurpijl , m. *--, aan een horlogie ,
Kettingspil, vr. *--, bij paardtarts.,
Overbeen , o. * -, scheepsw., als: Fu.
sées de tournevire, Muizen van de kabelaring , vr. mrv. ; .-o d'aviron , Kleeding op Benen riem, vr.; - de bombe ,
Buis van Bene bom , vr. ; - de visdas
en de cabestan, Spil, van een braadspit, vr. * -, naam van de . Agaric
élevé. *-- , adj. f. , als : Chaux -, Kaik,

die van zelven eebluscht is, m.
Fuselée , f. zie Chardon prisonnier.
Fuser, V. n. Uiteen vloeijen, Zich ver.

, spreiden. *,.--, Piceijen,
Fuserol!e, f: Spil in de spoel, vr.
Fusibilité, f. Smeltbaarheid, vr.
Fusible, adj. Smeltbaar.
Fusicornes, m. p1. familie van insectén;
ook Clastocères genoemd.
Fusidion, m. geslacht van planten.
Fusiforme, adj. Spilvormig.
Fusil, m. Fuurstaal , Staal (om vuur te
slaan), o. ; Pierre á -, Vuursteen,
m. ; Battre le - , Vuur slaan ; Méche à

-, Tonder , o. * - , Deksel (op de pan
gaan een vuurroer), o. °-, Geweer,
Schietgeweer , Roer ., Vuurroer , o.
Snaphaan , in. ; Coup de -, Snaphaan.
schot , Geweerschot , o. ; - de chasse ,
Jagtgeweer, 0. ; - a deur coups, Ge weer met eenen dubbed loop , Dubbel
geweer , o.; .- a vent,, Vindlius , vr.
Windroer, o. * --, Wetstaal, o., Priem,
na. * -, zekere pleisterbank.
Fusilier , m. Soldaat (met een geweer) , m.
Fusillade, f. Schieten met verscheidene
geweren te gelijk , o. ,. Fusillade , vr.
Fusiller, v. a. Doodschieten, Fusilleren.
* - (se) , v. pr. Elkander beschieten

(met snaphanen)..
Fusillette, f. Kleine vuurpijl, m.

•

Fusion, f.
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Smelting , vr. ; Mettre en -,

Smelten.
Fusipore , n, geslacht van planten.
Fuste, f. zeker klein roeischip. *-, m.
zekere boom metgeelachtiggeaderd hout.
Fusser , V. n. Den strik ontgaan.
Fustereáu, m. zekere kleine boot.
Fustet, m zeker boompje.
Fustibale, m. in ale oude gesch. , zekerd
stok, om steenes te werpen.
-

Fustigation , f. Geeseling , vrr.
Fustiger, V. a. (Met roeden) geeselen.
Fustoc , m. Geel hout',` o.
Fi1r, m. Houtwerk (aan een schietgeweer),

o., Lade, vr. *-, zie Futaille; Sentir le haatsch °z ijn. *` -, inde bouw-k. Schácht,
vr. *— ,zeker deel aan een' kousenlveef.
stoel. *-, Handvat (eener raket, enz.),
o, * -, •Hoofdtak (aan hetgewigt van
een hertt), m. * — , bij boekti., Snoei.
ases , o-. * --, scheepsw., als: — de ga -

r` ouette , Hek van een' waker , o. * in'het algem., Hecht, o. , Steel , m. van
gereedschappen, Hout, o.
Futaie, f. Bosch met opgaande boonren;
o.; Arbres de haute --, Hoogstammige
boomera , m. rneerv.
Futaille,'f. Fust , Vaatwerk , o. * -- , Vat
o., Ton , vr.

Futaine, f. Bombazijn , 0.
Futainier, in Bosnbazijnwever M.
Futé , de , adj. faro. Slim , Geslepen.
Futée, f. Vulsel, om gaten, enz. te stop-

pen, o.
F-ut-fa , m. Fa , vr.
Futier, m. Koffermaker,, m,
Futile , adj. JVietig,` Beuzelachtig.
Fucilite , ° f. 1Vi etigheid , Beuzelachtig.

heid , vr. *—, Beuzeling , Beuzela.
rij, vr.
Futur , re, adj. Toekomend , Toekomstig.
* --, Aanstaande ; Son -- époux, Haar
aanstaande man. * —, m. 4anstaande
(man), m. * -, in de spraakk., Toekonsende tijd, m.
Future-, f. ,lanstaande (vrouw) vr.
Futurition, f. Toekomst , vr.
Fuyant , te, adj. in dé' schilderk. , Zich
verwijderend, l",Taar den achtergrond
wijkend ; van hier : Écilelle fuyante,
Wijkende maat (in de vergezigtk.) vr.
Fuyard , m. in de krijgsk. , Plugteling,.m.
,

Plugtend. * -- a Schuw,
Ligt vlugtend.
* — , de , adj.
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G , m. de zevende letter der letterlijst,
G, vr. *_, in de toonk., G, vr.
Gabar, m. een 4frikaansche sperwer.
Gabare, f. zekere platte breede schuit,
Gabaar, vr.; van hier: -a vase, Mod.

derschuit , vr. * -, zeker vischner.
Gabaréer , V. a. Hout naar mallen bewerken, Mallen.
Gabarer, V. n. Wrikken (in eene jol).
Gabari, m. scheepsw. , Mal , vr. , Model,
o. * -, Omtrek.
Gabariage, m. Mallen der houten, o.
Gabarier, m. Schipper eener gabaar,, m.
Gabarit , zie Gabari.
Gabarote , f. Platbodemde schouw , vr.
Gabatine, f. fam. w. gebr., enkel in: Don.
ner de la - à q. q. , Iemand wat op de
nieuw spelden.
Gabbro, m. zekere mijnstof.
Gabbronite, F. zeker mineraal.
Gabelage , m. Tijd, gedurende welken het
zout moest liggen , eer het verkocht
werd, m. * -, Teeken van echtheid
aan het zout , o.
Gabeler, V. a. (Zout) op de zolders der
gabelle te droogen leggen.
Gabeleur, m. Zoutwachter, an.
Gabelle , f. weleer, Zoutbelasting , vr.
van hier: fig. fam. Frander la -, Smok kelen. * -, Zoutzolder , na., Zoutpak
Zoutmagazijn ,. o.
-huis,
§ Gabellum, m. Kale ruimte tusschen de
twee wenkbraauwen, vr.
Gabeloux, m. weleer, scheldnaam ,. Ambtenaar der belasting op het zout ,• m.
(abet, m. Windwijzer, m. * -, zekere
hoogtemeier. *-, bij jag. , zekere worm,
welke bij de herten tusschen vel en
vleesch zit.
Gabian, m. , als: Huile de -, Gabian.
olie, vr. * -, zie Goéland.
Gabie, f. scheepsw. , Mars aan den top van
den mast, vr.
Gabier, m. Uitkijker, Wachthouder, gin.
* - , zekere vogel.
Gabieu , zie Toupin.
Gabillaud, zie Cabillaud.
Gabina, m. soort van Goéland.
Gabion, m. Schanskorf, m.
Gabionnade, f. Verschansing met schans -

,korven , vr.
t;abionner, V. a. Met schanskoryen dekken.
Gabira , f. soort van meerkat.
Gabon, m. een vogel.

Gabords ; m. pl. scheepsw., Gaarboorden,
o. nary. , Zandstrooken tegen de kiel,
m. sneers.
Gabot , m. een visch.
Gabre , m. ,balkoen , m. * - , Oud mannetje der patrijzen , o.
Gabrielle, f. soort van wagen, ter ver
-voeringa
gehouwen steenen.
Gabura , m. geslacht van planten.
Gaburon , m. Lang, vr., Klamp , m. aan
den mast.
Gache, f. Haak, m. , Houvast , a. * -,
van een slot , Schootplaat , vr. * -,
bij pasteib., Roerstok , m. *-, Kalkkloet , m.
Gácher,, V. a. et n. (Kalk) roeren, beslaan. *s-, (Linnen) spoelen. *---,
(Waren) onder den prijs verkoopen.
* --, scheepsw. , Rooijen.
Cachet, m. zekere zeezwaluw.
Gachecte , f. aan een geweerslot, Tuime.
laar , m. * - , in een slot, Sluitveer,
onder de schoot, vr. *-, Sluithaak, m.
Gácheur, in. in den hand., Kladder, m. Gacheuse, f. fam. Ondeewijzeres, vr.
Gácheux , use, adj. Slijkerig. *-, m. fam.
Onderwijzer, m.
Gachis, m. Plas , van gestort water , enz. ,
m. ; fig. Nous voilà dans un beau - , Nee
zitten wij er mooi in.
Gade, m. geslacht van visschep.
Gadelle , f. Roode aalbes, vr.
Gadellier , m. Roode aalbeziënstrui k, m.
Gadeluupa, m. een boom.
Gadin , m. eene schelp.
Gado-fowlo , m. een vogel.
Gadolinite,, f. zekere n,ijnstof.
Gadouard, m. Sekreetruimer, Nachtwer•
ker , m.
Gadoue , f. Drek (uit een sekreet) , m.
Gaertnére, f.,geslacht van planten.
Gaesrein , m. Peksteen , m.
Gaffe , f. scheepsw. , Bootshaak , m. * ->
Zoutschip , o.
Gaffeau , m. Kleine bootshaak, m.
Gaffer, v. a. Met dens bootshaak vatten.
Gagate, zie Jayer.
Gagathes, f. p1. twee soorten van steenen,
Gage, m. Pand, Onderpand, a.; Préter
sur gages , Op pand leenen ; Mettre en
-, Te pand geven , herpanden; Retiree,
un -, Een pand lossen ; Prendre en - 2

Te pand nemen. * --, Pand, Blijk,
T,eeken , a. * --- 2 Gfld , dat men bij
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eene weddenschap aan cenen derden ter
bewaring geeft, o.weleer, als:
- de combat, de bataille , Handschoen,
enz. , dien men ten teeken van uitdaging op de aarde wierp no. ; van hier:
in
- de bataille , Tweegevecht , 0.
sommige spelen , Pand , o. , van hier
pandspel,
Pandverbeuren,
- touché,
a.; Qu'ordonnez.vous au touché ?, Wu
p1. Gages,
zal dit pand doen ?
Loon, on , en o. , Huur, vr.; van hier:
Casser q q aux gages, Iemand uit den
dienstjagen; fig. 11 est cassé aux gages .
Hij heeft zijn aanzien verloren.
Gagée , f geslacht van planten.
Gager, V. a, Wedden (om), Iferwedden;
- le double contre le simple, Twee tegen een wedden ; Gage que si, Ik wed
van ja. - , Bezoldigen , Betalen.
Gagerie , t . Geregtelijke panding , vr.
Gageur, m. Wedder ,
Gageure , f. Weddenschap, vr.; fi g. fatn Soutenir la—,Volhouden. 'i—, Verwedde, o.
Gageuse , f. Wedster, vr.
Gagiste, na. Loontrekker, zonder knecht
te zijn, Oppasser, na.
Cagnable, adj. Te winnen.
Gagnage, m. Weide, vr. Plaats,
waar hee wild vaat grazen, vr.
, adj. na.,
Gagnaiat , m. Winner, no.
als: Billet —„ Winnend briefje, a.,
Prijs , an.
Gagné , ée , adj. Gewonnen , enz. ; Donner
- , Het gewonnen geven; spr. W. Croi.
re avoir ville gagnée , Meenen , dat men
het gewonnen heeft; Crier viiie gagnée,
Roepen , dat men den prijs behaald
heeft.
Gagne-denier, na. Sjouwer„ ICruijer, na.
Gagne-p:in na. Datgene , waarmede men
zijn brood wint , Broodwinning, vr.
Cagne-petit , na. Scharenslijper, Scharenslijp , M.
Gagner , V. a. et n. Winnen , Verdienen,
Verwerven ; — sa vie, son pain, Den
kost verdienen, winnen. pinven, Voordeel trekken, Trekken. t.—,
J/erwerven , Verkrijgen. * _ , Win.
nen, In zijn voordeel krijgen, Verwerven ; van hier : — sur q. q., Op iew
mand verwinnen. Winnen, Be.
halen , Bekomen ; van hier: — le devant , les devans , Vooruit leopen , Voorkomen ; — de vitesse, le dessus, De
overhand krijgen ; — chemin , pays,
J7ordsren, Spoed maken, Zich reppen;
un endroit , Eens plaats bereiken,
Er aankomen; fig. au pied, — lagué.
rite, — le haut , — les champs, Ie tail.
us, Zich nit de voeten maken, Het

hazepad kiezen._ Zich uitstrek.
ken (tot) ; van hier: La rivière gagne
du terrain, De rivier kabbelt den ce.
ver af, dringt het land in ; — de tenaps,
Tijd winnen ; - It être connu , Er bij
winnen, wanneer men ons nader leert
kennen. *_, Overkomen, Overval.
len, Zich doen gevoelen of bemerken
hij. van ongemakken, Krijgen,
Opdoen, Zich op den halt halen; —nu
rhuane, Eene verkoudenheid opdoen. _,
scheepsw. , als : — le vent, - le dessus
du vent , Boven den wind komen; - an
vent, In den wind winnen, De leef
winnen; — sur Un vaissean, Een schip
nader komen , Winnen.
Gagon , na. een boom.
Gaguedi , na. soort van Protéa.
Cagule , 1. fam. , als : Grosse - , Dikke
schommel, vr.
Gahnite, f. zeker mineraal.
GaL, ie, adj. Vrolijk, Lustig, Blijgeestig ; van hier t Avoir le viii — , Een'
vrolijken dronk hebben. — , van de
lucht, het weir, Vrolijk, helder. *_,
scheepsw. , Los. * _, ado. Lustig,
Vlug; Aller —, Ausrig voortstappen.
* -. , na weleer, en nog ira sommige streken. zie Geai. , soort van Armoi
se de Japon.
Gaiac , na. een boom ; van hier : Bols de
-, Pokhout, o.
()aïacine , f. zekere hart.
Caideron, na. soort van Spondyle.
Gaiement , adv. Vrolijk , Lustig. *
Gaarne, Met blijdschap. *_, Lustig, Doochtig, Sterk; Aller —, Lustig
vo ortstappen.
Gaieté , f. Vrolijkheid, vr. *— , Levendij.heid , Darte lheid , vr. ; van hier:
De — de COCUr, Opzettelijk, JYlec
voordacht. —, Moedwilligheid , Darteiheid , vr. , Moedwil, na.
Gaigamadou , na. een boom.
Gaillard ) de , adj. Dared , Brooddronken , Luchtig , Vrolijk. * , Vrolijk ,
ten gevolge van eenen dronk, Lustig.
C _ , Flink , Fikscls ; Un jeune homme
frais et — , Een fr issche , flinke jongehug. na. 1/rolijke baas, Lustige
broeder, an.zie Gaiac.
scheepsw., Plecht , vr.; — d'avant, Bak,
na.; — d'arrière, Halfdek , 0.
Gaillarde, f. Vrolijke vrouw.> Vrolijke
zekere dans.
meid, vr. s
zekere druklet ter.
Gaillardement, adv. Vrolijk. '-, perm.
tel, Ligzinnig.
Caillardet, m. scheepsw., Splitsvleugel, M.
Gaillardia , zie Galardienne.

'
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Ga il larcilse , f Vrolijkheid , vr.

faw. Snkerij, vr.
Cailiet, rn geslacht van planten.
Gaiwent , zie Gaiement.

Cain , m. Verdienste Çlinst vr. , 1/oor.
ilcel, o.; Se reier oi son - , Uitscliei-

den (vet spoie.z), w;neer we4 gewon
ren heeft. * - t Win,en , 0. - d'uri
procès d'une batai1e , 11/innen van een
proces , van eenen slag 0.
in de bouwk.,
Caine , f. Scheedo , vr.
Onderste gedeelte eener becidzail , o.;
- de scabellon , Het spits toeloopende
gedeelte van een voetstuk , o.
scheepsw. , Broeking (van eene vlag),
vr., in de plantk , Scheede , yr. ; En
,

,

t

Scheedevormig.

, in de ontleedk.,

Vile: om de trekkers der spieren, o.
Gamnerie , f. Scheedewerk , o.„ Koleers,
?il. meert'.
, in.
Gamier , m. Scheedemaker , m.
gèslacht van planten, Judushoom , in.
Gainule , f. zeker deal der messen.
Gaissenia , f. geslacht van planten.
Galté , Zie Gaieté.
Gajan, fl1. een boom.
Gal, in. geslacht van visschen.
Gala , In. Gala , vr. ; Jour de - , Gala.
dag, m.; Habit de -, Gala/deed, o.
Galactes , in. p1. zie Lactate.
Galactia , m. geslacht van planten.
Galactique , zie Lactique.
Galactirrhée, f. Meikvioed (bij vrouwen),m.
Galactite , F. soort van Centaurée.
weleer,, zekere vollersaarde.
Galactode , adj. Melkachtig , Meikkieurig.
Galactographie,f.Besch rifying der me lk,vr.
Galactologie , f. Verhandeling over de
melk , vr.
Calactomètre , in. JJelismeer, in.
Calactophage , in. et f. Die voornamelijk
van melk leeft.
Galactophore , adj. , als : Vaisseaux galac.
taphores , Meikvaten , 0. meerv. ; oek.

.li/ielkleiders, in. meert'., ]J/ielkbuizen,
vr. meert'. ; lvlêdicarncns galactophores
Middelen, avelko de afzondering der
nielk bevorderen , o. mrv. Kunstige
warn , Zegemam , vr.
Galactropoièoe, f. Meikbereiding , vr.
Galactropoiétique , adj. Plelk makend.
Galactoposie, f. Melkkuur, vr.
Galactose , f. JJïelkwording, vr.
Galago , in. geslacht van dieren.
Galanattent , ads. Aardig , Vriendelijk,
Bevallig. *_, Vrij, Met welwillend.
heid , Welwillend , Zonder tegenzin.
* - t Goed , Dapper, Moedig , Behendig.
Galandagee , f. p1. Scheidoanur van stee.
non op kant, m.

Galande, f. soort van amandelboom.
Galane, f. geslacht van planten.
Galanga, in. geslacht van planten.
Galant , te , adj. Hoffel.jk , Beleefd , Be.
geerig ons (aan het SCIZOOflO geslacht
te be/sagen ; van hi(r: Ull hirnrne Bets saletjonker,m.; Etre -, Ga/ant zijn

4an de dames pogen te behagen. Regtschapen , Fatsoenlijk ; van hier,
Un - homme , Een moedig man , Eec
regtsc/aapen man. *_, Lief, 4ardig
Vriendelijk , Geeseig , Bevallig , Voor,
trejfelijk. "-, in. Minnaar, Verlief,
de , Galant , in.bij tuini. , soor ,
van Cestrean ; - d'hiver , zie Galantine
Galante, adj. f. , als : Une femme -, Be,

cce galanto vrouw.
Galanterie, f. Friendelijkheid, Voorko
mendheid (jegens vrouwen) , Ga lante
rie,vr. 4ae'digbeid, vr.; Dire dei
galauteries a une 1111e , Een meisje aar.
digheden zeggen. *_, Kleine minnarij , Ga/anterie , vr.
-, Verboden
minnarij , Galanterie , o.
Klein
geschenk,o. boert., Ongesteldhei4
ten gevolge van he: venusspel, vr,
Galantin , in. Saletrekel, Belagchelijke

minnaar , we

Galantine , f. eene plant.
Galardienne , f. eene plant.
Galaricide , zie Galactite.
Galarips , in. cone plant.
Galastopées , zie ( Médicametts ) galacto.
phores.
Galathée , f. geslacht van schaaldieren.
* - , geslacht van schelpen.
Galasabans , zie Gaihaubans.
Galaverne , f. Koif, vr. of Kussen (op een'

galeirietn, waar dezelve op he: boord
komt te liggen), o.
Galax , f. eene plant.
Galaxaure, f. geslcht van Polypiers.
Galaxie, f. geslacht van planten.
ondergeslacht van visschen. °- , bij
de oude sterrek. , Melkweg in.
Galbanum , m. zekere harsachtige stof
fig. fain. Donner ou Vesdre du - „ Veel
beloven en weinig geven.
Gaibe , in. in de bouwk. , Sierlijke ron
ding en uitbreiding, vr.
bijtuinl.,
Gale f. Schuift, vr. en o.
Kanker , in. *ongelijkheid in stoffen, Gaal, vr.
Galé, in. ges/acht van planten, Gagel, in.
Galea , in, geslacht van Oursius.
Galöace, f. Galeas, 'vr.
Galéanthropie, f. Z i n neloosheid, in welke
men zich verbeeldt eens kat to wezen, vr.
Galedupa, zie Gadelupa.
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Galée , f. bij boekdrukk. , Galei , vr. * —
geslacht van Oursins.
Galéga, in. geslacht van planten.
Galène , f. Looderts ; m. , Loodzwavel ,vr.
Galénie , f. geslacht van planten.
Calénique, adj. Van Galenus.
Galénisme, m. Leer van Galenus, yr.
Galéniste, m. Galenist , Leerling van
Galenus, m.
Galéobdolon , m. eene plant.
Galéode, m. geslacht van Arachnides.
caleole , m. een boompje.
Galéope, m. geslacht van planten.
Galéopithéciens , m. pl. familie van zoog
-diern.
Galéopithègne, M. geslacht van zoogdieren.
Galéopsis, m. Bene plant der ouden , zie
Galéope.
(aléorhin , m. ondergeslacht van visscken.
Galéote, f. zeker dier.
Galéra , m. een zoogdier.
Galère , f. Galei , vr. * --, pl. Galères,
Galeijen , vr. mry. , Galeistraf , vr.;
spr. w. Vogue la — , Het ga , hoe het wil;
fig. Ellendige toestand, in. *—, bij orgelmak. , Tinschaaf, vr. * — , bij timmerl. , zekere schaaf. * — , bij distill. ,
soort van fornuis. *—, soort van groo.
te hark of eg. * —, zie Physalide et
Vellelle.
Galerie , F. Galerij, vr. * —, scheepsw. ,
Westergang, m. ; — de faux pont, Walegang op de koebrug, m.
Galérien, m. Galeislaaf, ns.; spr. w.
Souffrir comme un —, Teel te lijden
hebben.
Galérite , f. geslacht van insecten. *--,
m. zie Oursin.
C alerne , f. Noordwestewi nd , m.
Galérucites, f. pl. stam van insecten.
Galéruque , f. geslacht van insecten.
Gale t, m. Strandkei, m. 'p—, Met strandkeijen bedekte plaats, yr. *—, zeker
spel, Schuiftafel , vr.
Galetas, m. leliering , vr.; fig. 4rmoedige woning, vr.
G alette , f. dschkoek , Koek , m. * — ,
Scheepsbeschuit , vr. * --, zeker vleeschachtig deel bij sommige insecten.
Galéus , m. ondergeslacht van Squales.
Galeuse , f. Die de schurft heeft.
Galeux, use, adj. Schurft, Schurftig;
spr. w. 11 ne faut qu'une brebis galeuse
pour getter tout un troupeau , Één schurft
schaap bederft de geheele kudde; On
l'évite on le fait comme une brebis ga.
leuse, Men schuwt hen; als de pest;
Qui se sent — se gratte, Die schurft is,
scheukt. * —, van planten, Kanker.

achtig. *—, m. Schurftige, m.; Salle
des —, Schurftzaal, yr.
Galgale, f. Mengsel van kalk, olie en
teer, waarmede men in Indië de huid
der schepen bestrijkt , eer oxen er de
verdubbeling omlegt, o.
Galgule , m. geslacht van insecten.
Galbauban , m. herdoen, o., Bakstag , vr.;
Galbaubans de hune, Stengeperdoens,
o. meere, ; Galhaubans de perroquet,
Bramperdoens , o. meerv. ; Galhaubans
de roulis ou Galbaubans volars , Zijper..
doers, o. meere.
Galice, f. zie Sardine.
Gali-des-Indes, m. zie Indigotier.
Galiette , f. zekere Conyse.
Galimafrée , f. Opgestoofd vleesch, e.
Galimatias, m. Wartaal, vr.
Galin, m. Onbereide hoef of klaaaw, tn.
Galine , f. zie Rain torpille.
Galinie, f. zeker boompje.
Galinsoga, m. geslacht van planten.
Galion , m. Galjoen, o. *—, bij de on.
den, eene plant, zie Gaillet.
G alioniste, m. Koopman , die handeldrijft
door middel van galjoenen , m.
Galiote, f. Galjoot, o.; — à bombes, Bom•
bardeergaljoot, o.
Galipier, m. een boompje.
Galipot, m. zekere hars, Witte wierook,m.
Gallate , m. in de scheik. , zeker zout.
Gallazone, m. eene druif.
Galle , f. Uitwas aan de bladeren , enz.
der beamen , o. ; van hier : Noix de —,
Galnoot, vr.
Gallerie, f. geslacht van insecten.
Galliambe, m. Gezang van de priesters
van Cybele, o.
Galliambique , adj. Op eenen gal/iambus
betrekking hebbende.
Gallican , ne , adj. Fransch , Église galli'
cane , Fransche kerk , vr.
Gallicisme, m. in de spraakk. , Gallicás•
mus, o., Franschheid, vr.
Gallicoles , m. pl. stam van insecten.
Gallinace , f. in: Pierre de --, zekere steen.
Gallinacée , f. zekere kampernoelje , zie
Girolle.
Gallinaeés M. pl. orde van vogelen,
Hoendergeslacht, o.
Gallinapane , m. een vogel.
Gallinaze, ni. geslacht van vogelen.
Galline, Gallinette, zie Trigle.
Gallinogralles , m. pl. familie van vogelen.
Gallinsectes , m. pl. familie van insecten.
Gallinules, f. pl. Waterhoenders, a. mrv.
Gallioudgi, m. bij de Turk., Zeesoldaat , m.
Gallique , adj. , als : heide — , Galnoten.
zuur , 0.
Gallisme , m. Schedelleer , vr.
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Gallite, f. geüacht van vogelen.
Callitrichum , in. verscheidene soorten van

Canibes , f. p1. scheepsw. , als : - des hafles, Kleine touwen aan de mart, o.
nseerv. , Putting: , vr. meert'.
Gambier, or. fjzereosdraaispil, vr.
Gambiller., v. a. fan. Spartelen.
Gambit , an, als : Jotter ie - , Zoodanig
schaken , das noon den hoer des konings
of der koningin twee vakken vooruit
ze;, en vervolgens ook de loopers.
Game, zie Gamete in do laatste beteek.
Gamélie , f. bij de oude Griek. , Feest op

5't8

Sauges et Sclarées.
Gai1tznite , f. verscheidenheid van Titane
onidé ferrifère.
Ga10- glasses , m. p1. in Len. , Bende raiterif, pr.

Gallon , te. zekere voclumaat in Engeland; ook : zekere maat voor drooge
Waren , Gallon, 0.
Gallot , m. zie Tanche de mere
Caloche , f. Ovorschoen, rnKlomp
van boven met Ieder, m. , Trip, vr.
*_ scheepsw., Kinnebaksblok, o.
Kiamp van het kruishout, m.
Gat in een luik , om den kabel door ce
schieten, o .
Galon, m. Boordsel, Calon, a.bij
conf1t., Ronde doos, vr.
GaIônn, m. een visch.
Galonner, V. a. Met galon bezetten , Ga.
lonneren ; van hier : Etre galonné , Gegiilonneerde kleederen dragen.
Galonnier , rn. Galonmaker , m.
Calop, in. Galop , m.; Aller le -, Aller
an , Ga1opperen Grand -, Volle
ren , on.
, Weg , dien
Galopade , 1. Galop , m.
men galopeert, m.
Galoper, V. 11. Galoperen ; fig. fam. Loopen, Rennen, Draven (om iets uit te

voeren). *_, be w. Laten galoperen;

fig fatn. Overal vervolgen
Caopin,, m. fain. Boodschaplooper, rn.
*_, Keukenjongen, m.
Galopine, f. geslacht van planten.
Gatoubé , Galoubet , n,. in Provence, zekere fluit met drie gaten.
Galphiinie, f. een boompje.
Galtabe , m. zie Monitor.
Galuchat, M. Segrijn, o
Galupse, f. zie Ficcon.
Galvanie , f. eene plant.
Galvanique, adj. Galvanisch.
Galvanistne, al. Galvanismus, o.
Gaivanoscope , Galvanoniètre , rn. Galva.
noosseter , no,
Galvauder, v a. fam. w. gebr., Mishan.

delen, Doorhalen.
Galvèse , f. geslacht van planten.
GalvetLe , f. zeker Malabaarsch vaarto' ig.
Galvèze , f. -een boom.
Gamaches, f. pl. Coort van slopkeusen.
Garnalen, in. Ze'efC versteening.
Ganil,ade , f. Sprong , rn. ; fig. Payer en
ganibsdes, Met uitviugten betalen.
Gambsder, V. n. Springen.

Gambage , te. weleer,, Belasting op het
bier , vr.

avond voor de bruiloft, o., Voorbruiloft, vr
Gamelle, f. Houten nap, vr. -, scbeepsw.,
Bak , no. ; Manger a la - , 4 4 n den bak
eten.
den

Gatnétrie , zie Gêmatre.
Gamin, m. fam. Leerjongsn , Loopjongen,
we '°-, Seraatjongen, m.
Gamma , m. eon vlinder ; doré , zekere
vlindor.

Gammarolitbe , f. bij de ouden , zie Crosstacé fossile.
Gammase, f. geslacist van Arachnideo,.
Gammasides , m. pl.familie van Arachnides.
Gamme, f. Toonschaal, vr. ; fig fain. Chanter la - a q. q , Iemand wakker doorbalen , Hem do Levi ten lezen ; Changer
4 e -, Van gedrag veranderen ; spr. w.
Etre hors de -, ]Viet weten, wat men
zal aanvangen; Mettre q, q. hors de
-, Iemand van zijnstuk brengen. ,
zie Goitre des moutons.
Gamologie, f.

Verhandeling

over het

hu.

welijk, vr.
Camophylle, zie Monophylle.
Gatnopétale , zie Monopétale.
Gamute , f. Bladvezels der palrnboomen,
waarvan noon touw maakt , on. nary.
Gamuto, zie Gotsuto.
Ganacho , f. Onderste kakobeen van een
paard, o.; fig. fam. Cet homme est chargé
de , a la - lourde ee pesante, Die
m an Is dom, *, van insecten, On.
derlip, yr.
Gance, zie Ganse.
Ganche , f, bij de Turken , zekere galg.
*_, scheepsw, Galg, vr.
Ganda-monossol, na. tone Gandasoali .
Gandarussa-sosa, na. cone plant.
Garidasuli , na. eeno plant.
Gandola , na. Soort van Baselle.
Ganer, V. n. Een' slag (in het kaartsp.)

laten loopen.

Ganerbinat , na. weleer in Duitschl , T'er.
bond tusschen do adellijkt familiën ter
avederkeerige yer deediging , o.
Ganga , m. geslacht van vogelen.
Gangliforme , adj. Zenutvknoopvornzig.
Ganglion , on. Zenuwknoop, Peesknoop , vs.
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Ganglionique , Ganglionaire , adj. Pan eenen zenuwknoop.
Gangrène , f. in de geneesk. , Koud vuur,
o. * _, L'ermolming , vr. , Vuur , o.
Gangrener `se),v.pr.Het koud vuur krijgen.
Cangreneux , use, adj. Koud-vuurachtig.
Gangue, f. Mijngang, m. *--, Gangsteen, m.
Gangui, m. net asnet kleine naazen.
Ganguiel , m. verkl. w. , zie Gangui.
Ganil, m. zekere delfstof.
Ganitre, m. geslacht van planten.
Ganivet, m. bij wondti. , Mesje , o.
Gannet, m. zie Goéland brun.
Gano , interj. in het ombersp. , als : Demander - , Te kennen geven , dat men
eene kaart niet neemt.
Ganse , f. Lis , Lus , vr. *--, Liskoord ,vr.
Gant, m. Handschoen, m. ; fig. fam. Etre
sonple comme un - , Zoo mak als een
lam zijn ; N'en avoir pas les gants , De
eerste tijding van iets niet brengen;
ook: De eerste niet zijn, die her uit.
vindt ; 11 en a eu les gants - , Rij heeft
de eerste gunsten van haar ontvangen ;
spr. w. L'amitié passe le -, Verschoon
mijn' handschoen ; jeter le -, Den hand.

schoen toewerpen.
Gantan , m. zeker gewigt te Bantam van
een an een half pond Nederl.
Ganes, m. bij brouw., Opgezette rand, vs.
Gantelet, m. Strijdhandschoen , Ijzeren
handschoen , us.; Jeter le - , Den handschoen toewerpen. * —, bij wondbeet.,

Handwindsel , o. * -, Handleêr, o.
Canter, v, a. Handschoenen aantrekken.
* - (se) , v. pr. Zijne handschoenen
aantrekken. * - , V. U. van handschoe.
nen , Passen.
Ganterie, f. Handschoenenkraam, yr. *-,
Handschoenen maken., o. * - , IJandel
in handschoenen , m.
Gantier, m. Handschoenmaker, m. * -,
Handschoenverkooper , on.
Gantière , f. " Handscheenmaakster , yr.
*--, Handschoenverkoopster, vr.
Cants-de-notre-dame , m. p1. zie Digitale It
fleurs rouges , Ancholie,.Caminier et Cam.
panule.
Ganymède , m. in de sterrek., zie Antinous
et Verseau.
Garagiau , m. een vogel.
Garaguay , m. sen roofvogel.
Garamantite, f. oulings, zie Grenat.
Garamond, m. Garmondletter, yr.
Garangage , m. Verwen met meekrap, o.
Garance , f. geslacht vas, planten , Mee.
krap, vr.
Garancer, V. a. Met meekrap verwen.
Garancière, f. lYleekrapakker,, m. * —,

Plaats , waar wilde meekrap groeit, yr.

0

Garant, m. Borg, m. * -, Waarborg,
* _, scheepsw., Looper, Onderhouder, m.
Garanti , m. Gewaarborgde , m.
Garante, f. _Borg, m. Waarborg, m.
Garantie, f. Waarborg, m., Prijwaring,
Borgschap , yr.
Garantir , v. a. Waarborgen , Vrijwaren,
Ergens voor instaan , Voor iets goed
zijn (q. eh. It q. q). *-, l?erzekeren • Voor
iets instaan. * --, Behoeden , Beschut
,de). *- (se) , v.-ten,Bschr(g
pr. Zich hoeden (voor,de), Zich wachten.
Garas , m. zekere katoenen stof.
Garbelage , m. weleer, zekere belasting
op goederen , welke van l#?arseille naar
de Levant gingen
Garbin , m. Zu i dwestewi nd , m.
Garce , f. weleer, Meisje ,o.;, thans ,vuig.,
Hoer, Slet, vr.
Garcette , f. scheepsw. , Seising , vr. , Be.
slaglijn, vr.; -- de vis, Reefseising,
yr. ; - de tournevire , Touwsei si ng , vr.
Garde, f. een boom.
Garcon, m. jongen , m. *--, Ongehuwde , Vrijer , m.; Vieux -, Oude vrijer, m. ; fam. Faire vie de -- , M ener une
vie de -, Ongehuwd en vrij leven ; Faire
le mauvais —, Zich ondeugend aanstellen ; Se faire beau -, Slecht huishouden. * --, bij koopt. , als : - de boutique, ou : --, Winkelbediende, Winllelknecht, m. *.-, bij ambachtsl., Gezel:,
Handwerksgezel , Knecht , m. ; -- ser•
rurier, Slotenrnakersknecht , m. * --,
Oppasser, Knecht , on. * -, te Parijs,
als : - de pelle , IKolenlader , us. *-,
als: - de bureau, Bureaulooer,, m.
* -e, scheepsw. , als: - de bord, Scheeps.
jongen, Leerling, m.
Garcouniére, f. vulg,, Manziek meisje, o.,
Lonpster , vr.
Garde , f. Bewaring , Bewaking, Bes cher.

using, Verdediging, -Beschutting , vr.;
van hier : Doneer en , In bewaring
geven ; tre de --, Etre de bonne -,
Lang kunnen goed blijven, Kunnen de.
ren. *-, Wacht, vr..,. Haire la,.--, Dewacht houden; Sortir de -, Fan de
wacht komen; van hier: Ce chien
est de bonne -, Deze hond is zeer

waaksch. * - Opzigt , Toezigt, o.,
.Hoede , vr. ; tre sur ses gardes , Se te.

stir sur sea gardes., Se mettre sur ses gar.
des, Op zijne hoede zijn; f'rendre -- de
tomber, 'etc.,.. Oppassen om niet te val.

len ; Prendre - a, Zorg dragen: voor,
.flcht slaan op ; Se donner de --, Oppas.
sen , Op zijne hoede zijn ; Je n'ai pas
- de faire cela, Ik ben niet voorrscm.ens
dat te doen; ook.- Ik bcn niet in staat
-
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dat te doen. *—; Bescherming, Hoe•
de, vr. * —, in het kaartsp. , Kaart
ter dekking, vr. * —, in de krijgsd.,
Wacht, vr.; van hier: Corps-de-garde,
H'achtcorps, o.; ook: Wacht, vr.,
Wachthuis, o. , Wachtkamer, vr.; -avancée, Voorpost, m.; Grand' —, Hoofd.
wacht, vr. * —, Lijfwacht , vr. ; —
royale, Koninlijke lijfwacht, vr.; van
hier: *—, m. Soldaat van de lijf.
wacht, Garde , m. * — , f.. als: Gar.
de nationale, Nationale garde, Schut.
teri j , yr. * — , scheepsw. , als : — de

la marine, zie Garde-marine. * —, zie
Garde-malade. * —, Waker , Oppasser ,

m. , Waakster , Oppasster , vr.
in de schermk. , TI'ijze, waarop men
den degen houdt , om zich te dekken,
yr.; Se mettre en —, Zich gereed stellen ; van hier: fig. Se mettre en —, Se
tenir en,—, Être en — , Op zijne hoede
zijn ; Etre hors de — , Niet weren,
waar men aan toe is. *—, Gevest,
o.; fig. fain. Monter une — à q. q., lesnand duchtig doorhalen. *—, p1. Gar.
des , Werk (in een slot), o. * --, pl.
Gardes , zie Peson , Crochet. * —, bij
boekb., Strook -jan perkement, m. *—,
als : — du sceeu , — des sceaux , Zegel.
bewaarder, m.
Garde-boeuf, m. een vogel.
Garde-bois , m. Boschwachter , m.
Garde-bourgeoise , f. zie Bourgeois.
Garde-boutique, m. iets, dat in een' win-

kel blijft liggen , Winkelknecht, m.
*—, zie Martin-pecheur.
Garde-cendres, _m. Haardijzer, o.
Garde-champêtre, m. Veldwachter, m.
Garde-chasse, m. Opzigter van de lage,

Koddebeijer,, m.

Garde-corps, m. scheepsw., Houten leuning langs het boord, vr., — de beaupré , Leider, waarmede men op den boegspriet loopt , m. ; — de cabestan , Boom-

touw aan den windboom in de spil , o.
Garde-cote , m. Kustbewaarder , m.
Garde-feu, tn. Ijzeren hek oen den haard„

e. * —, Kardoeskoker, m.
Garde-fou, m. ' Balie , Leuning (aan ee&
ne brug, enz.) , vr.
Garde-magazin, m. Magazijnbewaarder. na.
Garde-main , m. Papier , ter bewaring
onder borduurwerk gelegd, o.
Garde-malade , m, et f. Ziekenoppasser 1

m. , Ziekenoppasster, vr.
Garde- manche , f. Overmouw , vr.
Garde-manger, m. Spijskas, Etenskas , vr,i
Garde-marine, m. weleer, Zeecadet, m.
Garde- marteau, m. Bewaarder van den,

merkhamer , m.

Garde-ménagerie, m. Pluimgraaf, m.
Garde-meuble, m. Meubelkamer, vr.
Garde-nappe, m. Tafelring, m.
Garde-national , m. Gewapend burger, m.
Garde- nationale, f. Gewapende burgerij,vr.
Gardène , f. geslacht van planten.

Garde-noble, f. Regt van addellijke weduwenaars, om degoederen hunner minderjarige kinderen in vruchtgebruik
te houden, o.
Garde-note, m. Notaris, m.
Garde-platine, f. zeker doel aan een kou.
senweeftouw.
Garder, V. a. Bewaken o In het oog hou
Oppassen`, Passen op ... , Hoe--den,
den , Behoeden , Beschermen, TVerdedigen, Bewaren , Hotden. * —, Houden,
Behouden , Voor zich behouden , Viet
weggeven ; fig. — un secret , Een ge.
hei an houden. * --, Bewaren, Sparen,
Opsparen, Ter zijde leggen ; spr. w- une poire pour la soit, Een appeltje
voor den dorst bewaren. °'—, Behou.
den, Niet verliezen , Bewaren ; fig. —
les apparenees , Den schijn bewaren.
* _ , In acht nemen, Waarnemen, Opvolgen , Behouden, Houden, Bewaren;
van hier :

— la ehambre,

Zijne kamer

houden. * —, Behoeden , Bewaren (voor,
de). * --, als : -- les rangy , In het. gelid blijven; — la fièvre , De koorts lang
houden; — une médecin.e, Een genees
binnen houden; La — (bonne)-midel
à q. q. , Iemand iets te goed houden
(d. i. er zich bij gelegenheid over
wreken); En donner à — á q. q , Ie
iets wijs of diets maken, Iemand
-mand
iets op de mouw spelden; — l e s manteaux, Stil zitten , terwijl anderen zich
vermaken. *—, Oppassen, Waken bij;
_ un malade , Eenen zieke oppassen.

van vruchten, enz.,
Goed blijven , Duren. * — , Op zijne
hoede zijn (tegen , de), Zich in acht
nemen. * —, Zich onthouden.
* -- (se) , V. pr.

Garde-robe, f. Kleérkas , Kleérkamer,

Garderobe , vr. * — , Alle kleederen ,
die iemand heeft , o. mrv, , Garderobe,

vr. *—, Sekreet, Ilroisje, heimelijk
gemak, o. ; van hier : Aller It la —, Zijn
gevoeg doen. * —, Groote koffer, an.
* — , bij tuinl. , naam van verscheidene
sterk ruikende planten.
✓Garde-role , m. Rolbewaarder, M.
Gardes,m. pl. bij jag., zie Ergots du sauglier.
Garde-temps , m. Tijdmeter , m.
^Lardeur, in. Hoeder , m., enkel in : — de
vaches , etc., Koehoeder, ns.
"deuse, f. Hoedster, vr.; — de vaches,
;(oehoedster, vr.
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Garde-vaisselle , m. Zilverbewaarder, sn. ^ Garidelle, f. eene plant. *-, zie Rou.
G ardien , m. Bewaarder , m. ; van hier :
ge-gorge.
Ange -, Beschermengel, m.; --- de stel- Garin , m. Bene schelp.
lés, Zegelbewaarder, m. *---, in een Garique , m. soort van kampernoelje.
klooster, Gardiaan , ars. * - , scheepses. , Garites, f. pl. scheepsw. , Randen van de
als : -- de la fosse aux lions , Kapsein
mars , m. meerv.
van het kot , Kabelgast , m. ; - de Ia Garnecnent, m. fain, Deugniet, m.
sainte barbe, Kabelgast van den kon
Garni, na. Stopsteen, m. *--, ie, add.
majoor , in.
-stabel
Bezet; van hier: Bourse bien garnie,
Gardiennage, m. Post van kabelgast, m.
Bene welvoorziene beurs; Cet homme
esc -- , Die man heeft zich goed voor
Gardiennat, m. Gardiaanschap, o.
Gardienne , f. Bewaarster , vr.
-zien;
Chambre garnie, Gemeubeleerde of
Gardiennerie , zie Sainte-barbe.
Gestoffeerde kamer, vr. ; Logeren chaznGardoque , f. geslacht van planten.
bre garnie, Gemeubeleerde kamers lis.
Gardon, m. een visch, Voren, voorn, m.
wonen ; Plaider (la) main garnie, Het
Gare , interj. goor u ! , Maak plaats !
betwiste gedurende het proces in ge.
Ruim baan!, Berg u! * --, Wacht
u ; - le fouet , Wacht u voor de zweep.
* - , bij jag., geroep , wanneer het
liert opgejaagd is. * -, f. op eerie rivier, Bergplaats voor schepen , om ze
voor den ijsgang , enz. te beschutten, vr.
Garenne, f. Konijnenvoud, o. , Konijnen berg, m.
Garennier, m. Opzigter over een konij•

bruik

de einden eens gespannen nets, vr.
Garniment, m. zie Garniture.
Garnir, v. a. Voorzien ; - une chambre de
meubles, Bene learner van anernbe.le.:w
voorzien ; -- use place de guerre, Estee

vesting van al het noo<lige voorzien.
* - , Bezetten, Garneren , Omzetten.
* -, Versterken, Benaaijen ,. Best op.
pen, Overtrekken. scheepaw. , oils:
- on mat, Een' mast toetuigen ,. -- Ie
cabestan, De spil optuigen, Het boom.
touw scheren ; -- Ia tourisevire on nu
grelin an cabnstan, De kabelring om de
spil leggen; -- use manoeuvre, Een touw
kleeden ; - one jarre , Een' waterpot
kleeden ; -- I'oeillet d'un étai , De muis
van eene stag kleeden. * -- (se), v. pr.
als: Sc - costre le froid, Zich tegen
de koude wapenen.
Garnisaire, m. Man , die'bij de nalatige
belastingschuldigen wordt ingelegerd ,
Garnisaire , m.

nenwoud , o.

Garer, v. a. Vastbinden in eerie bergplaats...
* - (se) , V. pr. Plaats maken. * — ,
Op zijne hoede zijn (tegen, de), Zich
wachten voor.
Garfuana, m. een boom.
Garfulh , m. soort van vetgans.
Garganon , m. bij de Rom. , zekere plant.
Gargariser (se), v. pr. Gorgelen, De keel

spoelen.
G argarisme , m. Mondspoeling. vr.
Gargotage, m. pop. Slechte maaltijd, m.
Gargote, f. Gaarkeuken, vr. * -, Slechte herberg , Kroeg , vr.
Gargoter, v. n. In de kroegen loopen.
* --, Morsen bij het eten en drinken
Onzindelijk eten en drinken.
Gargotier , in. Gaarkok , na. s.-, Kroeg

Garnison, f. Bezetting, vr. , Garnizoen,
0. t Ville de - , Garnizoensplaats , vr.

-houder,m.
Gargoitère , f. Vrouw, die eene gaarkeu.
ken houdt,vr.*--, Slechte keukensaseid,vr.
Gargouillade, f. zekere danspas op hete

logriool.
Gargouille, f. Waterloop , m., Goot, vr.
* --, Ring aan het gebit, m.
Gargouillée , £ Uitloop van het water, mr
Gargouillement, in. Gerommel, o. * --- ,
pop. In het water morsen , plassen.
Gargouiller, v. n. pop. In het water plassen.
Gargouillis, m. pop. Geraas van het water bij het nedervallen , o.
Gargoulette , f. in de Indií n, Koelvat , a.
Gargousse, f. Kardoes, vr.
Gargoussier , m. Kardoeskoker, vr.

Gargoussière , f. Patroontasch , yr.

hebben.

Garnière , f. Greppel ter veeberging -ats.

,

•

* _, Inlegering bij belassingschuldi-q
geit, vr.

Garnisseur, m. Stofeerder , m.
Garniture, f. Stoffering, Bezetting, vr 5 ,

Garneersel, o., Versiering , vr. , l7e -siersel , Beslag, ]3czetsel , Behangsel,
Overtreksel, o. * —, bij drukk. , Forsnaathouten , a. * - , Stel o. • -- de
diasaus , Stel diamanten , o. *— , ineen slot, LPerk, o. *---, .Rijvoegsel, o.
Garo , m. een boom.
Garochoir, m. Touw, e.
Garosinum, Garosmus, m. soort van Ché.
hopode.

Garou, m. zie Loup garou. *-? zie Ga
A
-route.
Garouage , m. fain. Aller en -, Etre ear-„

In kroegen en kitten looien.
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Garouenne, f. Steun van eene katrol, m,
Garoutte, f. Garouboompje, o.
Garranier , m. zie Giroflée.
Garras , an. wit katoen van Surat.
Carrot, m. van een paard, Schoft, vr. *--,
bij tuinl. , Stok , om eenen tak aan te
,binden , m. *--, Pakstok, Knevel, m.
*—, bij wondh. , zeker houten werk.
tuig bij het afzetten gebruikelijk. * --,
Spanhout aan eene zaag, o. *—, soort
van eend.
Garotter , V. a. Sterk binden , Knevelen.
Garroun, m. oud mannetje der patrijzen.
Garruga, m. een boom.
Gars, m. pop. jongen , m.
Garutia , m. soort van pekel.

Carus , m. als: hlixir de —, Gcsrus- elixer, o.
Garvance, f. zie, Pois chiche.
Garuse, als : Spare —, m. zekere zeevzsch.
Carzette, f, soort van reiger.
Garzotte , f, zie Canard.
Gascon , m. fig. Grootspreker, Snoever,
Pogcher, m.
Gasconisme, m. Gasconismus, o.
Gasconnade , f. Snorkerij , vr., Gezwets,
o. , Grootspraak , vr.
Gasconner, V. n. Zwetsen , Grootspreken ,
Pogchen , Snoeven. * -- s 4ls een Gas-

conjer spreken.
Gasfots , m. pl. Haken , om sommige vis schen uit de rotsen te halen , m. mry.
Gasoul, m, zie Fieoïdes.
Gaspillage, m. Verspilling , vr.
Gaspiller, V. a. Verspillen , Verwaarloo.
zen , Tlerdoen ; fare. van kleederen, Tier.
slonsen.
Gaspilleur, m. Verspiller, Verkwister , m.
Gastailleuse , f. Verspi ster , Doorbreng -

ster, vr.
Gassendis.te, m. Volgeling van Gassendi, m.
Gastadour, m. w. gebr. , Werkman , die
de wegen effen maakt, m.
§ Caster, m. in de geneesk., Onderbuik,
vr. * —, Maag, vr.
Gastérangien-phraxis, m. T/erstopping van
den uitgang der maag , vr.
Gastéromyces, m. pl. afdeeling van planter?.
Gastéroplèque, m. geslacht van visschen.

Gastéropodes, m. pl. afdeeling van week.

dieren.
Gaston , m. een boom.
Gastorkis, m. geslacht van planten.
Gastré , m. ondergeslacht van yisschen.
Gastriloque , zie Ventriloque.
Gastrique , adj. han do maag; Sue —,
Maagsap , o. ; Artère — , on : * — , f.

Maagader, vr.
Gastrite, Gastritis, f. Maagontsteking, vr.
Gastrobranche , in. zeker dier.

Gastrocèle 9 f. Maagb reuk , vr.
Gastrochène , m. geslacht van schelpen.
Gastrocnémiens, adj. m. pl., als: Muscles
—„ on : * —, m. pl. Kuitspieren, vr. sari'.
Castro-colique i adj., als : rpiploon —, zie
Grand épiploon.
Gascrodie, f. geslacht van planten.
Gastrodynie, f. Maagpijn , vr.
Gastro-épiploïque , adj. Tot de maag en
het darmnet behoorende.
Castro- hépatique, adj. Tot de maag en de
lever behoorende.
Gastrolátre , m. Buikdienaar , m.
Gastromancie, f. Waarzeggerij door mid..
del van flesschen met wijde buiken, vr.
*—, Waarzeggerij van buiksprekers , vr.
Gastromanie , f. Liefhebberij voor lekker

eten, vr.
Gastronome , m. Schrijver over het lekker
eten , Gastronoom , m.
Gastronomie , f. Verhandeling over het lek..
ker eten , vr. * —, Kunst om lekker

te eten, vr.
Gastro-pacha, m. geslacht van insecten.
Gastroraphie, f. Buiknaad, m.
Gastrotouaie, F. Buiksnijding , vr.
Gat , m. scheeps w. , Trap aan steile oe.
vers , vr.
Gateau , m. Koek , m.; — des robs , Ko.
ningskoek, (d. i. koek % waarin reen eene boon bakt. Hij die de boon treft,
is koning van het feest); van hier:
fig. Avoir part au -- , Zijn aandeel in
de winst hebben ; Partager Ie — , De
winst deelen. * — , als : -- de mie,, IJo•
nigraat , vr.; -- de caillé , Uitgelekte
kaaswrongel , m. * --, bij wondh. , Wiek
op den stomp van een afgezet lid, vr.,
Matrasje, o. * — bij smelt., Koek
on * -- , in de nat. bist. , als : — feuil.
leté , eene schelp. * -- , een Oursin; -de mie,, afdeeling van Oursins ; -- de
loop, Bene kampernoelje.
Gate -bois , m. pop. foutbederver, Knoei.
ier, m.
Cate-enfant, m. et t. Degene, die een kind

bederft.
Gate- métier, m. fam. Kladder , Die onder
den prijs verkoopt, m.
Gáce-pate, m. Slecht bakker , in. ; hg. fam.
Knoeijer, in.
Gtter, v. a. Bederven , Vernielen , Beschadigen ; van hier : --- le métier , Klad .
den , Zijne waar niet op geld houden,
Onder den prijs werken of yerkoopen.
* — , Bevuilen , Bemorsen. * --, als:
-- du papier, Papier bekladden. s—,
Bederven (door te groote toegevend.
heid). * — ( Se) , v. pr. Bederven.
Gatilier, zie Gactillier.
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Gatons, m. pl. bij touwsi., Stokken met

Gaupe, f. vuig., Slordig wijf, o., ILior-

zwiepings, m. meere.
Gatte , f. scheepsw. , Pisbak , m. * --,
zekere visch.
Gattillier, nn. geslacht van planten.
Gattorugine, f. een visch.
Gau , m. bij vissch. , zie Moulette.
Gauche, adj. Linker ...; Main — , Linkerhand, vr. * -,. Linksch , Lomp ,
Gedwongen, Gemaakt, Houten. *—, f.
Linkerhand, Linkerzijde , vr., Lin.
kerkant , in. ; A -- , adv. Links; fig,
Prendre à -, Verkeerd opnemen.
Gauchemeut, adv. Linksch , Lomp, On.

handig.

Gaucher, cre, adj. Linksch , De linker•

hand bij voorkeur gebruikende. * - ,
m., als : C'est ma - , Hij is linksch.
Gaucherie , f. Lompheid , vr. 3 fig. Domme
streek , m,
Gauchir, V. U. Ter zijde wenden, Uitwijken; fig. Draai/en, Niet voer de
vuist handelen.
`--- , Scheef zijn ,
Zwaaijen,
Gauchissement, m. Uitwijking, vr.
Gaudage , m. T/erwen met invouw , m.
Gaude, f. Wouw , vr. " -, Paap van maïs.
meel, vr.
Gander, v. a. Met wouw verwen.
Gaudinie, f. geslacht van planten.
Gaudir (se), v. pr. oeroud., Vrolijk zijn.
Gaudivis , m. zeker wit katoen.
Gaudron, m. zeker versiersel aan Benen
ring , ene.
Gaudronner, v. a. De koppen der spelden
draai jen.
Gaudronnoir , m. IVerktuig , om knopjes
op iets te slaan , o.
Gaufre, f. Honigraat, yr. * —, Wafel , vr.
Gaufrer , v. a. Gaufreren.
Gaufreur, M. Gaufreerder, m.
Gaufrier, m- 14'a felijzer, o.
Gaufrure, f. Gaufrerin,g , vr.
Gaugalin , ni. soort van heen,
Gaule, f. Staak, Stok, m. *_, Garde,
Roede, vr. * —, scheepses., als : -- d'enseigne, Vlaggestok , m. ; -- de pompe,
Pompstok , m.
Gauler , V. á. , als : -- en noyer , ou : —
des noix , Noten afstaan.
Gaulis, m. Boomtakken van hout, dat
18 h ao jaar oud is , m.:neery.
Gau^ois , se , adj. Gallisch ; Probité gauloise , Oude eerlijkheid, vr. ; Franchise
gauloise , Oude rondborstigheid, yr, ;
lVlasiéres gauloises , Manieren van den
goeden ouden tijd, vr. meerv. * __
m. Braaf man van den ouden stem.
pel m•
Gaulthéria, f. geslacht van planten,
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sebel , vr.
Gaura , f, geslacht van planten.
Gausser (se), v. pr. pop. Spotten (met, de).
Gausseur, m. fam. Spotter, m. * —, use,
adj. Spotachtig.
Gausseuse, f. fam. Spotster, vr.
Gautier, m. Schutting in eene rivier„ vr.
Gauvera, f. soort van mol.
1 Gavache , m. ongebr. , Deugniet , M.
Gavassine, f. Draad aan het zweeftouw

met eerie lis in het midden, waardoor
een andere draad loopt, m.
Gavassinière, f. Draad aan het weeftouw,
welke door de lis van eenen anderen
draad (zie Gavassine) loopt , m.
Gavauche , adj. scheepsw. , als : Vaisseau
-, Verward schip , o. * -, f., als:
Vaisseau en --, Schip , waar alles in de
war is , o.
Gavel, m. soort van lat.
Gavette, f. Bereide goudstaaf, om er
draad van te trekken , vr.
Gavial , um. een krokodil.
Gavion, m. laag w., Keel, vr.; II en a
juqu'au -, Hij is tot aan de keel toe
vol.
Caviteau , m. scheepsw. , zie Bouée.
Gavotte, f. zekere dans, Gavot, vr.
Gayac , zie Gaiac.
Gayette , f. Steenkool , vr.
Gaz, na. in de scheik. , Gas, vr.
Gazanie , f. geslacht van planten.
Gaze , f. Gaas , o. * —, m. zekere dag kapel.
Gazelle , f. Gazelle , vr.
Gazelles , f, p1. Gazellengeslacht, o..
Gazer, V. a. Met gaas overtrekken ; fig.
Bewimpelen , Bedekken.°'- (se), v.
pr. , als : La cire se gaze , De reepjes

was kleven aaneen.
Gazetier, m. Courantier , m.
Gazetin, m. Kleine krant, vr.
Gazette, f. Krant, Courant, vr.; fig. Cet•
te femme cot une vraie —, Deze vrouw
is eene regte krant.
Gazettes, f. p1. Porseleinen kokers, m.
meer v.
Gazeux , use, adj. Gasaardig.
Gazie , f. bij de Mahotned., Troepen ter
uitbreiding der godsdienst, m. mrv.
Gazier, m. Gaaswever, ns.
Grzifère , m. Gasleider , m.
Gazolitre , m. Gasmeter , m. (d. s. werk..
tuig ter bepaling der gasdoelen in eenig ligchaam).
Gazometre, M. g asm eter, m. (d . r. tiverktuig ter bepaling der hoeveelhe:d gas,
die men tot Bene proefneming , enz.

gebruikt.)
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Gazon , m. Gras , o. (d. I. dat korte en
fijne gras, hetwelk op sommige plaat nn de aarde bedekt) ; Danser sur Ie
—, Op het gras dansen. * —, Graszo•
de, Lode, vr; Siége de —, Zoden bank , vr.; Lever des gazons , Zoden

steken.

Gazc:nnement, m. Beleggen met zoden, o.
Gazonner, V. a. Met zoden beleggen.
Gazonneux , use, adj. van planten, Uit.

spreidend en daardoor de aarde digs

bedekkend.

Gazouillement, m. Gekweel, o. *--, Ge

-murel,o.
Gazouiller, v. n. Kweelen, Kwinkeleren.

* —, Murmelen.
Gazouillis , m. fam. Gekweel , Gezang, o.
Geai, m. geslacht van vogelen, Meer-

hol, vr.
Géant, m. Reus , m.; fig. Aller I. pas de

— , Reuzenschreden doen.
Géante , f. Reuzin, vr.
Géastre, m. geslacht van bovisten.
Gébie , f. geslacht van schaaldieren.
Gécarcin, m. geslacht van schaaldieren.
Gecko, m. geslacht van kruipende dieren.
Geckoïde , m. geslacht van kruipende

dieren.
Geckotiens, m. pl familie
dieren.

van kruipende

Geckotte , f. soort van Gecko.
Géhenne , f. klei , vr.
Gehlénice, f. zekere delfstof , vr.
Géhuph, m. een boom.
Geindre, V. n. irr. fam. Kermen, Klagen.
* — , m. bij bakk. , Messterknecht , sn.
Geissoele, f. geslacht van planten.
Geissorbize a S. geslacht van planten.

Geltje, M. sere J,igdis.
Gel, in. B#-vriezj: ier boornap), vr.
Géla, m. een b.oim°..
Gélala , m. drie sooélan ñ Ërythines.
Gélapo , zie Liseron.
.

Gé:aléenne, adj. , als: Ere —, Tijdrekening van Isdsgaod-nss , vr. (Zijne komst
tot den troon van Perz ë wordtgesteld
op den z6 .Junlj 632.)
Gélasime , in. geslacht van scha :lazeren.
Gélacitne , f. Ge eiaclztige stof, Gelei , vr.
Gélatineux , use , adj. Geleiachtig. * —,
m. een vistil. * -- , als : — à soie , se,srt
van Trémelle; — papilié, zekere Trémelle.
Gelbuzn , m. zekere steen.
Gelée , f. Vorst, v'r.•; — blanche , Rijp,
Rijm, m. *--, Geld, vr. *—, in
de nat. lijst. , als : — de rner, naave van
verscheidene z e evoortbrengselen , b. y.

1lléduses, Actinies, Volvoces , Biphores ,
zelfs van liet zaad der vi.sschcn ; mi•

aérale, Minerale gelei , vr. ; -- végétale, zie Trémelle.
Geler, v. a. L'evriazen, Doen bevriezen,
Met ijs bedekken. * —, van kende,
Bederven , Beschadigen , Doen bevries
zen. * — , bij overdrijv. , Eene buiten.
gewone koude veroorzaken , Doen be.
vriezen; Je suis gelé de froid, Je suis
tout gelé, Ik ben zoo koud als ijs, als
een stuk ijs ; fig. O:sgemeen koel ontvangen. * — (se), V. pr. -Bevriezen.
* —, V. n. Bevriezen; van hier : bij
vergroot. , Bevriezen, Vreeselijke koude lijden. * —, V. imp. Friezen ; —
bien serré, Sterk vriezen; -- a pierre
fendre , 1/riezen, dat het knapt, kraakt.
Gelfum, zie Gelbum.
Gélide, adj. van oliën, Ligt bevriezend.
Gélidion, m. geslacht van planten.
Gélif, ive , adj. van b000asen, Door de
vorst beschadigd, -Bevroren.
Geline, f. in sommige streken, „jong 'then,
Kuiken, o.
Gelinotte, f. on: — des bols, Korhoen,
llazelhoen , o.
Gelis , m. Ziekte der boonzen door voor.
jaarsvorsten veroorzaakt , vr.
Gelisse, adj. van steepen, Door de vorst
ligt berstend.

Gélivure , f. Schade aan booroen door de
vorst veroorzaakt, vr.

Gélone, f. geslacht van planten.
Gé loscopie, f. Waarzeggerij uit het lag.
c.zen , vr.
Gélotopthie , f. een der Grieksche namen
voor Renoticule aquatique:

Gemare, f. Eijvoeg.tcle;J bij de 't-et der

joden , o. meer> .
Géa.atrie , f. Verklaring der aardrijks.
kundige woorden des bijbels, vr.
Gématrique, adj. Tot de verklaring der
bijbelsche aardrijkskunde Loiroorende.
Gème , f. Maa cel ars , vr.
Gémeeux, m. pl. in de sterrek. , .i iveelin.
gen , us. nnaearv.
„

.

Ge , nelle , f. scheepswo. , zie J!umeile. °—,

een bootspje.

Géminné , ée , adj. bij regtsgel. , Herhaald.
* — , in de plantk. , Ti. ee en twee bij.
een gr-oeijen^l ; Fruits géminus, Twee-

lingrvrtichtens, vr. rree'v.
Keru:en, Stenen , Steunen,
Zuchten ; fig. Zuchten. * —, van som
vogelen, Kirren (b. v, van tor.-sige
telduiven). °---, van somltaire w:'erkt eigen , K ermen , Piepen , 1't al en.
Génsissant, te, adj. lac mend, Klagend,
Gé ,ir, V. 13.

,

Zuchtend.

Gérissenzent, m. Gekerm . Zuchten, o.
Zrucht, m. ; fig. Gekraak , o.
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§ Gemma , m. Boomknop , Houtknop , m.

GénéraIat, in. Generaalspost, an. *-- 2

* -, Omkleedsel der knoppen , o.
Gemme, f. Gekleurd kristal , Edelge.

Générale , f. zekere marsch, Generale

Gemniation, f. Bolting , Knopping , vr.
steente, o., Gem, vr. *-, in. de plantk.,

zeker deel , waaruit eene nieuwe plant
voortkomt, wanneer het van de moe
wordt afgezonderd. *-, adj. m.,-derplan:
als: Set -, Bergzout, Steenzout, o.
Gemmipare , adj. Knoppendragend.
Gemmule, f. in de plantk. , Knopje , o.
Gémonies, f. pl. bij de Rom. , Strafplaats,
yr. , Galgeveld , o.
§ Gemursa, f. Pijnlijke knobbel tusschen
de teenen , M.
Génal, le, adj. Taman de wang.
Génant , te, adj. Lastig , Onaangenaam.
Gencive , f. Tandvleesch , o.
Gendarme, m. weleer, t,ewapend lansier
met twee man onder zich, m. *_,thans,
zeker gewapend ruiter , Gendarme , m.
*—, in den landb., zeker ijzer aan
een' ploeg, waaraan zich het onkruid
vastzet. *--, Plek (in eenen diamant,
enz.) , vr. *-, Vonk of Sprank, welke uit het vuur springt , yr.
Gendarmer (se) , V. pr. fain. Opstuiven ,
Opvliegen, Toornig worden.
Gendarmerie, f. Gendarmerie , vr.
Cendarmes , m. pl. zie Gendarmerie.
Gendarmeux, adj. m., als: Diamant M-,
Gevlekte diamant, m.
Gendre, m. Schoonzoon , m.
Gene , f. Pijnbank, vr. *--, Dwang
in., Pijniging , Kwelling, yr. * ^--,
Hinderpaal, m., Beletsel, o.; Se mettre l'esprit à la -- pour q. ch. , Zijne

hersens breken met iets.
Généaloeie , f. Geslachtrekening , vr.,
Geslachtregister , o.

Généalogique , adj. Pan de geslachtrekening; Arbre -, Stamboom, m.; Table

-, Geslachttafel, vr.
Généalogiste , m. Geslachtkundige , m.
Genepi, m. naam van Benige soorten van

alsem.

Genequin , adj. m. , als : Coton -, zeker

gesponnen katoen.

Gêné , ée , adj. Gedwongen.
Gêner, V. a. Hinderen, Tegenwerken,

Beletten,, Tegengaan , Teerhinderen. *_,
Drukken , Knellen. * --, Hinderen ,
Iemand zijne vrijheid benemen in zijn

gedrag.

Général, le, adj. 4lgemeen; van hier
En - , In het algemeen , Over het al.
gemeen. * -, m. Generaal , m., Le.
gerhoofd , o., danvoerder, m. * -, bij
sommige geestelijke orden , Generaal ,
m. * - , eene schelp.

Generaalschap , o.
vr. s-, Generaalsvrouw , vr.

Généralement, adv. algemeen, Over het

algemeen, In het algemeen.
Généralisation, f. Algemeenmaking , yr.
Généraliser, v. a. Algemeen naaken. * .. (se), v. pr. .1gemeen worden.
Genéralissime , m. Opperbevelhebber , m.
Généralité, f. Algemeenheid, vr. *--,
weleer , Generaliteit , vr. (d. i. land.

streek , waar de ontvanger der gemee_
ne landsmiddelen de ontvangst heeft).
* -- , pl. Généralités , 4lgemeene be „
voordingen, vr. meere.
Générateur , trice, adj. in de meetk. , Voortbrengend,
Génératif, ive, adj. T7oorttelend.
G énération , f. Voortbrenging , yr. .°-.,
Voortbrenging , Voortteling , yr. * --^
Geslacht, o. * -, Wording, vr. , Ontstaan , o.
Généreusement, adv. Edelmoedig. *--,
Moedig , Dapper.
Généreux , use , adj. Edelmoedig, Groot.
moedig. *---, Mild. ' *_, Moedig,
Dapper. * -.., 4angenaam ; Un yin-,
Een aangename wijn , m. * -, Edel;
Un courtier -, Een edel paard , o.
Générique , adj. in de spraakk. , Van het
geslacht ; La différence--, Het geslachtsverschil. * -r, in de plantk., Van het
geslacht.
Générosité, f. Edelmoedigheid, Grootmoedigheid, vr. Milddadig.
held, vr.
Génèse, f. Genesis, vr. (d. I. eerste boek
van Mozes.) * -- , zie Génésie.
Génésie, f. Wording, vr.
Génésiphylle, f. geslacht van planten.
Genestrale , f. bij verw. , zie Genêt.
Genet , m. Spaansch paard , o. , Hit , m.
Genet, m. geslacht van planten, Brem, vr.
Généthliaque, adj. Op den geboortedag ;.
Poèine -, Verjaringsdicht, o.
Génétbliaques , m. pl. Horoscooptrekkers,
m. meerv.

Généthlogie , f. Waarzeggerij uit de sterren

, vr.

Genetière , f. Plaats , waar veel breast

groeit, vr.
Genetin, in. zekere witte wijn.

Genette, f. weleer , Turksch gebit , o.;.
van hier : Aller a cheval a la -, Met

korte stijgbeugels rijden. *-, zeker&.
wilde kat. * -- , soort van bunsing.

Genèvre , zie Genièvre.
Genévrier, m. geslacht van planten, J ..

neverbessenboom , m.
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Genévrière , f. soort van lijster.
Géni, zie Génien.
Géniculé, ée, adj.

Knievormig.

Génie , m. Beschermgeest, Genius, m.

on
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*—, Natuurlijke begaafdheid, vr.,
Oordeel , Vernuft , Genie , o. * —,
in de bouwk. , Kinderbeeldje , Genie,
o. * —, Krijgsbouwkunde , Genie , vr.
* —, Corps ingenieurs, o., Genie, vr.
Génien, nne, adj. Digt bij de kin gelegen.
Génièvre , m. jeneverbes , Dambezie, yr.
*.,Je n e ve r, m.
Génièvrerie, f. Jeneverstokerij , vr.
Génio- glosse, adj. m.. , als : Muscle —, ou :
*—, m. zekere tongspier.
Génio-phyoïdien, adj. m., als : Muscle •-,
on : * —, m. zekere halsspier.
Génio-pharyngien, adj. m., als: Muscle—,
:
m. Keelkinspier 9 vr.
Géniostome , m. eene plant.
Genipa , m. een boom.
Genipayer-d'Arnérique , m. een boom.
Génisse , f. Paars , vr.
Genistelle, f. soort van brem.
Genistoïdes, m. pl. geslacht van planten,
Brem , vr.
Génital, le, adj. Jan de voortteling ; Par.
ties génitales , Teeldeelen, o. mrv.; Ver•
to on Faculté génitale , Teelkracht , vr.
Génitif,, m. in de spraakk. , Tweede naamval , m.
Génitoires , m. p1. Teelballen, vr. mrv.
Géniture , f. w. gebr. , Kinderen , o. mrv.
Genope, f. scheepsw. , Naaijing, Krui.
sing , vr. , Knijper, m.
Genoper, V. a. scheepses., Beknijpen.
Genorie, f. eene plant.
Genosire, f. eene plant.
tsenou , m. , Knie , vr. ; Os du — , Knie.
been , o. ; Se meetre à genoux , Op. de
kniën vallen; Etre à genoux, Knie.
len , Geknield liggen , Op de kniën
liggen; Fléchir les genoux , De knie buigen ; Fléchir le — devant Baal, Den
baal dienen. *—, scheepsw. , Knie, vr.
Genouillé , ée, adj. Knievormig, Met bogten, Een' hoek voi mend ; zie Noueux.
Genouillère , f. Kniewapen , o. *—, Kniestuk , o. ; ook : Kap (op laarzen) , vr.
1 gedeelte der borstwering onder de
schietgaten. * —, Watervuurwerk , a.,
zie Dauphin.
Genouillet , zie Grenouillet.
Genouilleux, use , adj. Knobbelig , Met
geledingen.
Genovéfain , m. Kanunnik van St. Geno.

*_

veva , m.

Genre , f. Geslacht , o. , Soort , vr. ; —
humain , iJlenschelijk geslacht, o. * —,
Soort, ✓ijze, vr., Lard, m. *•-, in

de spraakti. , Geslacht, o. * —, in de

ontleedk., als: — nerveux, Zenuwgestel , o.

Gens, m. et f. pl. Lieden, Personen, Men.
schen, m. meerv., Volk, o.
Gent, f, veroud., Natie, vr. * —, te,
adj. w. gebr., Aardig.
Gentiane , f. geslacht van planten 9 Gen.
tiaan, vr.
Gentianées, f. pl. familie van planten.
Gentianelle, f. familie van planten.
Gentière, f. zeker stuk aan Benen wagen.
Gentil , m. bij de ouden , Heiden , m.
Gentil , 11e , adj. fam. Lief, Heusch, 44ardig.
Gentilé, m. Volksnaam , m.
Gentilhomme,m. Edelman, m. *—, een vogel.
Gentilhommerie , f. fam. 4del, ,ddeldom, m.
Gentilhommière , f. Landhuis van Benen
edelman, o.
Gentilité , f. Heidendom , o.
Gentillhtre , m. fam. Geringe edelman , ns.
Gentillesse, f. Aardigheid, vr. *--, Kleinigheid, Aardigheid , Snuisterij , vr.
*—, .,lardigheid , Geestigheid, vr.
Gentiment, adv. Aardig, Heusch, Lief.
Génulecteur, m. Kniebuiger, m.
Génuflexion , f. Kniebuiging , vr.
Géocentrique, adj. Het zelfde middelpunt
met de aarde hebbende, Geocentrisch.
Géocorises , f. pl. familie van insecten,
4ardweegluizen , vr. meerv.
Géocyclique , in. Werktuig , dat den loop
der aarde voorstelt , o.
Géodes , m. pl. zekere steenachtige delf.
stoffen.
Géodésie , f. ,4ardmeetkunde , vr.
Géodésique, adj. 4ardmeetkundig s Geodesisch.
Géodie, f. geslacht van Polypier.
Géodore , f. eene plant.
Géogénie , f. Kennis der wereldschep.
ping, vr.
Géoglosse, m. geslacht van kampernoeljes.
Géognosie, f. Kennis van de bestanddee.
jen der bergen , vr.
Géognoste, m. Geognost , m.
Géognostique, adj. Op de geognosie betrekking hebbende.
Géogonie , f. Kennis van de wording der
aarde , vr.
Géographe, tn. ,Aardrijkskundig, m.
Géographie , f. .4ardrij ksbeschrijving ,
vr.—, Aardrijkskunde , vr.
Géographique, adj. dlardrijkskandig, Ge
-ographisc.
Géohydrographie , f. Beschrijving van de
,
vr.
wateren
aarde en de
Geohydrographique, adj. Tot de beschrij•
ving der aarde en wateren behoorende.
Geolage , m. Sluitgeld , o•
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Geole , f. Gevangenis , vr.
Geolier, m. Gevangenbewaarder,Cipier,nz.
Geolière , f. Gevangenbewaarster, yr.
* _ , Cipiersvrouw,, vr.
Géologie, f. .Hardbeschrijving , Geologie, vr.
Géologique, adj. Van de aardbeschrijving, Geologisch.
Géologue , m. . rlardbeschrijver,Geoloog,m.
Géornance, Géomancie, t. Stipwaarzeggerij , vr.
Géomancien , m. Stipwaarzegger, m.
Géomancienne, f. Slipwaarzegster , vr.
Céomantique , adj. Tot de stipwaarzeggerij behoorende.
Géométral, Ie, adj. in de vergezigtk., Meetkundig.
Céométraletnent, adv. Meetkundig.
Géomètre, m. Meetkundige , m. ; van hier:
— rural , Landmeter , m.
Géométrie, f. Meetkunde, Landmeetkunde, vr.
Géométrique, adj. Meetkundig, Meetkun•
stig. * —, f. eene schildpad.
Géométriquement, adv. Meetkundig.
Céonome, m een boom.
Géonomie , f. Kennis der bouwbare landen, vr.
Géophages , m. pl..ardeters , m. mrv.
Géophile, m. geslacht van insecten.
e,éophylle , zie Mérendère.
Géopithéques , m. pl. zie Sagouins.
Géopone , m. geslacht van schelpen.
Géoponique, adj. Tot den akkerbouw be.

hoorende.
Céorgie , f. geslacht van planten.
Géorgine, f. geslacht van planten.
Céorgique, f. Werk over den landbouw,

Gedicht over den akkerbouw, o.
Céorisse, m. geslacht van insecten.
Géostatique, zie Statique.
Géothrique, m. geslacht van planten.
Géotrupe, m. geslacht van insecten.
Céotrupins , m. pl zekere insecten.
Géraine , f. soort van kraanvogelbek.
Gérance , f. Kraan (om goederen uit sche.

pen te hijschen) , m.
Géranion, m. geslacht van planten , Kraan.

vogelbek, m.
Céranis, m. zeker verband.

V. a. Tot schoven maken. *—,
(Vaten) opeen stapelen.
Gerbera , f. eene plant.
Gerberie , f. geslacht van planten.
Gerbière , f. Korenwagen , m.
Gerbille , f. geslacht van zoogdieren.
Gerbo , m. zie Gerboise.
Gerboise, f. geslacht van zoogdieren.
Gerce , f. Jklot, (die kleiren, boeken,
enz. doorknaagt ,) yr.
Gercer , V. a. Doen bersten (de handen,
lippen, enz.) * — ( se) , v. pr. et: s.-,
V. no Bersten.
Gergure , f. Berst (in handen, enz.), m.
Gérende , f. eene slang.
Gérer , V. a. Besturen , Waarnemen.
Gerfaut, m. Giervalk , m.
Gergelin, m. in Indië, zie Huile de sésame.
Gerille , f. in de plantk. , zie Chanterelle.
Gérit , m. bij de Turken, Werpspies, m.
Gerlan , m. Loanpenvat , o.
Gerle , m. zie Spare mendole.
Genot, zie GerIan.
Germain, ne , adj. , als : Frère —, Volle
broeder , m.; Cousins germains, Volle
neven, 'Gebroederlingen , m. mrv. ; Cousine germaine , Volle nicht , vr. ; Cousins issus de germains, Halve neven (d. i.
zoons van volle neven of nichten), ns.

Gerber,

meerv.

Germaine , f. zie Plectranthe.
Germandrée , f. geslacht van planten,

lVlanderkruid , o.
Germanique, adj. Duitsch.
Germanisme , m. Duitschheid , vr. , Ger

-manisu,o.
Germe, m. Kiem, Keen, yr. *— van

menschen , Vrucht , vr.; van hier:
Faux —, Misgeboorte , vr. * — , als :
Le — d'un oeuf, De hanentred , m.;
fig. Kiem, vr. , Oorsprong, m.
Germer, V. n. Kiemen, Uitloopen; fig.
Wortel schieten.
Germinal , m. Kiemmaand (in het repu.
blik, jaar, van 20 maart tot 59 april),vr.
Germination, f. Kieming, vr.
Germoir, m. Mouterij , vr.
Germon , m. in de nat. hist., zie Dauphin.

* —, zekere visch.

Gernotte, f, soort van wilds gierst.
Gérocomie , f. Verhandeling over den eet

Géranium , zie Géranion.

oude lieden, vr.

Céranoïdes , f. p1. familie van planten.
Gérant, m. ongebr., Bestuurder, m.

Grarde , f geslacht van planten.

Gérascanthus , m. een boompje.
Gerbe , f. Schoof, Garf, vr. * --, Bog,
m. * — , als : — de feu , zeker vuur

d'eau, Waterpilaar , m.

-werk;

Gerbée, f. Bos strop, waarin nog eenig

kores7 Zit, m.
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Géro$e, zie Girofle.
Géroflée,f. geslacht van ingewandswormen.
Gérondif,, m. in de Lat. spraakk. , Gerun-

dium , m.

G érontés , m. pl. te Sparta , Leden van den

senaat , o. meerv.

Gérontopogon , m. zie Salsifis des prés.
Géropogon , m geslacht van planten.

Gérouin, m. zeker gewigt te Cairo.
Gerres, zie Gerris.
Gerris, m. pl. geslacht van insecten.
Gerseau, m. Touw om het kluishout eener
katrol, o.
Gersée, f. soort van loodwit, om de huid

blank te maken.
Gérurna , f. eene plant.

Géryonie , f. geslacht van Méduses.
Cerzeau , m. zie Nielle.
Gerzerie, f. in sommige streken, zie Ivraie.
Gésate , m. Werpspiesruiter bij de Gal.
lièrs, m.
Gèse, m.

Werpsples bij de Galliërs , m.

Gésier, m. Krop (van vogels) , m.
Gésine , f. enkel in : Payer les frais de —,

De kosten der kraam betalen.
Gésir, v. n. veroud• enkel nog in : Ciglt , zie GI t.
Gesnère, f. geslacht van planten.
Gesnériées , f. pl. familie van planten.
Gesse, f.
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eene plant.

§ Gesta, m. Werkingen door de vrijwil-

lige beweging der spieren en organen,

vr. meere.
Gestate , zie Gésate.
Gestation , f. bij de Rom. , zekere lig.

chaamsbeweging , bestaande hierin
dat men eenen zieke droeg of in een
schip ofrijtuig rond voer. * —, Drags',
vr., Tijd sier drags ofzwangerheid, m.
Geste, m. Gebaar, o., Gebaren, o. mrv.,
Beweging met handen en gelaat , wanneer men iets voordragt , vr. * —, pl.
Gestes , veroud. Daden , vr. meere.
Gesticulateur, m. Die te veel gebaren en
bewegingen maakt.
Gesticulation , f. Overdrevene gebaarma.
king bij eens voordragt, vr.
Gesticuler , V. n. Overdrevene gebaren
maken.
Gestion , f. Bewind , Bestuur , o. , Waar

vr.
-ne»ig,
Gethyllis, m. geslacht van planten.
Getonia, f. geslacht van planten.
Géum, m. bij PLINIUS, eene plant: * —,
bij LINK., zie Benoite.
Gevuine, f. geslacht van planten.
Geyérite , f. zeker quarz.
Gèze, f. Hoek tusschen twee daken, wel.

ke tot goot dient , m.
Ghainoux, m. een buffel.
Ghan , m. in Rusl. , Openbare herberg, vr.
Ghazal, m. in de Arabische dichtk. , soort
van ode.
Ghebr, zie Guèbre.
Ghelason , zie Chulon.
Ghet, ir.. bij de Joden , Scheidbrief, m.
Ghiaber, m. in Perzië, buuraanbidder, m.
Ghia -mala , m, een (gewaand) dier.

Ghiaous, Gbiaours, m. pl. bij de Turk.,
Ongeloovigen , ns. meerv.
Giacotin, m. een faizant.
Gialders, m. pl. Drooghutten der noord.
sche visschers , vr. meerv.
Giarende, m. naam van drie slangen.
Gibbar, m. een zoogdier.
Gibbe , in. geslacht van schelpen.
Gibbeux , use , adj. Bultig.
Gibbie, f. geslacht van insecten.
Gibbon , m. een aap.
Gibbosité , f.

Bultigheid , vr.

Gibecière , f. Wei tasch , Jagttasch , vr.
* --, Goocheltasch , yr. ; Tour de — ,

Kunstje van eenen goochelaar, o.
Gibelet, m. Zwikboor, Drilboor , vr.
Gibelins, m. pl. in Italië, Gibellinen, m.

meere.
Gibelot, m. scheepsw. , Knie aan het gal.

,y oen , vr.
Gibelotte, f. Gestoofde kuikens, konif.

non , enz. o. meerv.
Giberne , f. Patroontasch, vr.
Gibet, m. Galgeveld, o. *—, Galg, vr.

Gibier, m. Wildbraad, Wild, o.
Gibles, f. pl. In den oven geplaatste steeven, m. meere.
Giboulée, f. Plaag , Bui , vr. ; — de mars,
1V2aartsche bui, vr.
Giboya , m. eene slang.
Giboyer, V. n. enkel in: Arquebuse —,
Jagtgeweer,, o.; Poudre a
fags'.
—,

kruid , o. *--, boert., als : C'est une
épée It —, Dat is een geweldig lange
degen.
Giboyeur, m. w. gebr. , Jager met een ge weer , m.
Giboyeux, use, adj. geel wild bevattend.
Giftmehl, m. in de scheik. , Giftmeel , o.
Gigalobium, m. geslacht van planten.
Gigante , f. scheepsw. , Reuzenbeeld , P.
Gigantea , m. zie Topinambour du Brésil.
Gigantée, f. geslacht van planten.
Gigantesque, adj. Reusachtig. *--, m.
Reusachtige , o.
Gigantomachie , f. Reuzenstrijd, m.
Gigartine, f. tweegeslachten van planten.
Gigot, m. Schapenbout, .achterbout van
een schaap , m.

Gigoté , ée , adj. Sterk van beenen.
Gigoter, V. a. van een stervend dier,
Spartelen. * —, van een kind, Spartelen , Spartelbeenen.
Gigue, f. zekere dans. Hopsa , vr. * .- ,
bas, Groot meisje, dat niets doet, dan
huppelen en springen, o. *—, pop.
Been , o.

Giguer,
Gilbe ,

V.

f.

n. vulg. Dansen , Springen.

zie Genot des teinturiers.

Gilet m. Kamizool, Vest , o. * —, Hemd
,

GILL
(van flanel of katoen , dat men op het
bloote lijf draagt), o.
Gilibertie, f. een boom.
Gilie, f. geslacht van planten.
Gil1a, m. Braakzout, o.

Gilie , m. Hansworst , m. * --, zeker
vischnet.
Gillena , f. geslacht van planten.
Gillénia , f. geslacht van planten.
Gillerie, f. w. gebr. , Zotternij, vr.
Gillon , m. in de plantk. , zie Gui.
Gilstein, m. zekere aarde.
Gimbernat , m. zie Chunco.
Gimblette , f. Ringjebak, o.
Ginannie , f. geslacht van planten.
Gindre, m. zie Geindre.
Gingas, m. Gingas, o.
Ginge, f. naam van zekere roode zaad.

korrels. * —, zekere hennep.
Gingembre , m. Gember, no.; van hier:
— bácard , zie Balisier.
Cingeole , f. scheepsw. , Plaats op galeij -
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Plumeau. * ~, Kandelaar met verschei-

dene armen , m.
Girardin, f., als: Greffe —, Zuiging van.
Benen bloeijenden tak, vr.
Girasol, m. Zonnesteen, m., zie Astérie.
Girasole-feuilletée, f. orde van vogelen.
Giratores, m. p1. orde van vogelen.
Giraumont , m. soort van kalebas.
Girel, na. Pottebakkers schijf, vr. *_,
zie Cabestan.
Girende, zie Giarende.
Giroflade-de-m e i' , f. zie Millépode celluleux.
Girofle, f. Kruidnagelbloem, vr.; Clots
de —, Nagel , Kruidnagel , on.; Huile
de —, Nagelolie, vr.
Giroflée, f. l7iolier, m., Lakooi, vr.;
— jaune , Muurbloem, o.
Giroflier, m. Nagelboom, ,Kruidnagel•
boom, We

bij de Turken.
Giore, m. et f. Jood, m. of jodin, vr.
geboren uit ouders , van welke de Bene
jood de andere een bekeerde is.
Gip-gip, m. eene zeezwaluw.
Lippe, f. veroud., Grof linnen kleed, o.
Gipon, m. Borstel, m., om de huiden in

Girole, f. een leeuwerik.
Girolle, f. ir. de plantk., zie Chanterelle.
Girollette, zie Girolle.
Giron,m. Schoot,m.; fig. Schoot(der kerk),
m. * —, Breedte van de treden eener
trap, vr. *--, Schild met geeren, o.
Girondelle- d'eau, f. zie Charagne vulgaire.
Gironné , de , adj. , als: Tuiles gironnées ,
Geerende pannen, vr. meerv.
Gironner, V. a. bij goudsmed., Ronden.
Giroselle, zie Gyroselle.
Girouette, f. Windwijzer, Weerhaan,
on.; fig. Weerhaan , Iemand die met
allewinden draait., m. *—, scheepsw.,
Topstander, P'leugel , m.
Cirouille, f. Bene plant.
Gisant , part. pr. Liggende. --, te, adj.
Liggend. * —, m. Ligger, on., Lig.
gend hout, o.
Gisernent , m. scheepsw. , Ligging , vr.
* — , in de delfstofk. , Ligging, vr.
Gisèque, f. Bene plant.
Gisigisi, m. soort van zuring.
Git, g. pers. du prés. de find. du v. n.
Gésir on Gir, veroud. Liggen; (AANM.
hiervan is, behalve git, nog in ge.
bruik : Nous gisons, Wij liggen , Ijs
gisent, Zij liggen, Ii gisait, Hij lag;)
Ci -git, (op graven,) Dier ligt ; fig.
fam. Tout -- en cela , Alles is daarin
gelegen ; spr. w. Ce n'est pas Ik que —
le lièvre , Daar zit de knoop niet.

Gir, zie Gésir.
Girafe , f. geslacht van dieren , Kameel.
Aardel, m, een zuidelijk gesternte.
Girande , f. zeker kunstig vuur- of fon.
teinwerk.
Girandole, f. Vuurkrans, m. *—, zeker
oorsieraad. * —, in de plantk. , zie Atnaryllis d'orient, Giroselle, Charagne et

Gite , m. Tachtkwartier , o. * — van
een' haas , Leger , o. ; fig. 11 ressemble
au lièvre, it vient mourir an — ; Hij ge.
lijkt den haas, hij komt in zijn le.
ger sterven. * —, Liggende of Onder.
ste molensteen , Ligger , m. *--, in
den bergti. , Laag , vr.
Giter , V. a. veroud., nog over in ; * .•
(se), V. pr. pop. Overnachten.

en, waar het compas staat, vr.
Gingeolier, zie Juujubier.
Gingeon , m. Bene eend.
Gingibrine , f. Gemberpoeder, o.
Gingidie , f. eene plant.
(ingidion, m. eene plant der ouden.
Gingiras , m. zekere stof.
Ginglyme , in. . Beenderscharnier , o.
Gingiymoïde , adj. Naar een beenderschar-

nier gelijkende.

Gingo-du- Japon, m. een boom.
Gingrie , f. , Gingros , m. bij de ouden, ze-

ker fluitje.
Ginguer ,

V. n. veroud. , nog in de platte
volkstaal , De dijen bewegen.
Ginguet , adj. m. fam. Zwak , Slecht.
Ginore, f. een boom.
Ginsen, Ginseng, m. geslacht van plan.

ten
Giochis , Giogue , m. soort van Indischen

monnik.
Gionnulles, m. pl. zekere vrijwilligers

te smeren.

.
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Glaeière, f. Ijskelder , m.; fig. fain. Ijs.
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bouw van batterijen, o. meers.
Gith , m. eene plant.
Githage, m. geslacht van planten.
Giu , m. zekere uil.
Givre, m ijzel, m.
Civrogne, f. Schurft aan den bek der
schapen , vr. en o.
Glabre , adj. van planten, Glad.
Glabréité, f. Gladheid , vr.
Glabrier, m. een boom.
Glabriuscule , adj. Bijna glad.
Glacant, te , adj. Bevriezend , Koud; fig.

Koud , Terugstootend.
Glace, f. Ijs, o. ; Ferrer a -, Scherpen;
_fig. Etre ferré à -- sur , In iets doorkneed zijn .fam. Rompre la -, Het ijs
breken, De kat de bel aanbinden; Les
glaces de 1'dge, De koelheid van den
ouderdom , vr. ; Vers a la - , Koude
verzen , o. meere. ; Avec un visage de
- , un air de - , Zeer koel ; Un coeur
de -, Een ijskoud hart, o. *—,
Spiegelglas, o.; Uni comme tine -, Zoo
glad als een spiegel. *-, Vlek in eeseen diamant, vr. * -, Ijs , o. ; - de
crème, á la crème , Roomijs , o. * ^-,
Suiker met eiwit gemengd , vr. * — ,
als: Peinture sur -, Schilderij op eene
tinplaat achter een' spiegel, vr. *-,
Glas keener koets) , o.
Glacé, ée, adj. Bevroren, Beijsd, Koud,
van bier : Gants glacés , Glacé-hand•
schoetten, m. mrv.; Taffetas -, Glanstaf, o.

Glacée, f. eene schelp. *-, naam van
eenige Ficoïdes.
Glacer, V. a. Bevriezen, Doen bevrie.
zen. *--, Verstijven, Ijskoud maken; fig. Doen bevriezen, Doen stol
Doen verstijven. °- , in de schil--len,
derk., Bene doorschijnende kleur op

eene andere leggen. * — , Glanzen,
Met eene glanzige stof bestrijken. *-,
Oversuikeren. * -, als: -le suif, Liet
vet -warm maken. * - (se) , v. pr. Bevriezen ; fig. IZersti j ven , Stollen. * -,

V. n. Bevriezen.
Glacerie , f. Maken van spiegelglas , o.
Glaceux, use , adj. van edelgesteenten,
Onklaar , Wolkig.
Glacial, le, adj. Tian het ijs. *--, Vol
ijs ;

Mer glaciale,

.1,,jszee, vr. *--,

Bevrozen ; Zone glaciale , Bevrozene
luchtstreek, vr. * -, Ijskoud, Zeer
koud; Vent -. Zeer koude wind, m.;
fig. Zeer koel, Koud, Ijskoud.
Glacier, m. Die ijs maakt, Ijsmaker, m. ;
Glaciers, pl. I, js bergen, m. meerv.

kelder , m.

S Glacies Mariae , m. Mari agl as , o. , zie
Mica transparent.
Glac#s, m. Zacht hellende vlakte , Glooij i ng , Helling , vr. * --, in den vestingb. , Glacis , o. * - , in de schilderk. , Doorschijnende kleur over eene
andere , vr. * - , bij kleerm.. , Naad,

waarmede de voering aan het buitenste wordt bevestigd, m.
Glagon , m. Ijsschots , vr.
Gladiateur, m. bij de oude Rom. , Zwaard-

vechter , m.
Gladié , he , adj. zie Ensiforme.
§ Gladiola , f. , Gladiolus , m. bij PLINIUS ,
eene plant , Zwaardlelie, vr.

Glai, m. Verzameling van Tisch in eenets

vijver , vr.
Glaie, f. Gewelf van Benen glasoven, o.
Gtaïeul, zie Glayeul.
Glaire, f. zie Phlegme on Pituite.
Glairer, V. a. Eiwitten. .
Glaireux, use, adj. Slijmerig.
Glaise , f. zie Glaie. * -- , zie Argile. #adj. f., als: Terre -, Klei , Potaarde, vr.
Glaiser, V. a. Met klei beleggen. * --,
Met klei mesten.

Glaiseux, use , adj. Kleiachtig.
Gláisière, f. Kleikuil , m.
Glaiteron , zie Grateron.
Glaivane, f. geslacht van planten.
Glaive,m. Scherp-ztivaard,o.; fig. Zwaard,
Glanage, m. Nalezing, vr.
Gland, m. Eikel, m., Eikels, m. mrv.;
en. * - , zeker
Semer du -- , Eikels zaai jen.

sieraad , Eikel , m. * •-, zekere houten
tang. *-, in de ontleedk., Hoofd der mannelijke roede, o., Eikel , m.; van hier:
- du clitoris, Hoofd van den kittelaar,
o, * --, Bene schep ; van bier: — de
mer, Zeeli kel , maa. ; - de terre , dardeikel , dardaker_, m. , .dardioot, dardmuis, vr. * -, bij parkementbereiders,
Hout, hetwelk de vellen vasthoudt , o.
Glande, f. Klier , vr.
Glandé_, he , adj. van een paard , Met

gezwollen klieren.
Glandée, f. Eikeloogst, m. ; van hier:
Aller à la - , Eikels garen ; ook: Var
drijven, om zich-kensidboch
met eikels te voeden.
Glandiole, f. geslacht van schelpen.
Glandivore , adj. Van eikels levend.
Glandnlaire, f. geslacht van Verveine.
Glandule, f. Kliertje , o•
Glanduleux , use, adj. Klierachtig.
Glandulifeuille, f. geslacht van planten.
Glane , f. Hand vol korenaren , die men

op eenes: akker opzatnelt , vr.

GLAN
Glanée, f. soort van eendenjagt.

Glanement, m. Nalezing , vr. , Aren , o.
Glaner , V. a, et n. Nalezen , Naoogsten,

Oren , o.; fig. fam= I1 a laissé à — après

lui, Ilij heeft nog iets voor een' ander' overgelaten.
G!aneur,, m. Nalezer, 4renlezer,, m.
Gianeuse, f. 'aleesster, Arenleesster , vr.
(lapis, m. een visch.
Clanure , f. Nalezing , vr.
Glaphyre, m. geslacht van insecten.
Glanir, v. n. Keffen, Blafen; fig. fam.
Schreeuwen , Keffen.
Glapissant, te, adj. Schreeuwend.
Glapissement, m. Blaffen , o. ; fig. fam.
Schreeuwen , o.
C,laréola, rn. zie Perdrix de mer.
Glaréo'•.e , f. naam van verscheidene wa.

tervogels. * —, geslacht van vogelen.

Glas, m, ongehr., Doodklsk , vr.; Sonner
le — , Iemand overluiden.
Glass-cord, in. soort van glasharmonica
van Franklin.
Clatter, m,, als: Sel de —, Glauber.

zout , o.
Glaubérite, m, eene mijnstof.
Glance , f. eene plant.
Glauciène, f geslacht van planten.
Glaucion , m. zie Glaucium. * —, eene
pint der ouden.
1
Glaucium, Glancius, m. zie Wlorillon.
G$aucoïcies, m. pl zie Pourpisr.
Glatncome , m. Groene staar , vr.
Glaacope, m. geslacht van vogelen.
Glaucopide, m geslacht van insecten.

Glaucus, m. geslacht van weekdieren.
Glauamec , m. zie Pinson.
Glauque , adj. Bleekgroen (aan planten).
* -- , m. visch van de geslachten Squale
en Caranx.
Glaux, Glax, ns. Melkkruid, o.

Glaye, zie Glaie.
Glayesl, m. geslacht van planten, Lisch,

o., Lischbloem, vr.
Glèbe , f. Grond , m. ; Serf tie la —, Slaaf,
die tot den grond behoort, m. --,
geslacht van wormen.
Glechon , m. bij de ouden, zie Pouliot.
filecoma, Gïschoma, m. bij LINrr., zie
Ternette.
Gléicénie , f. geslacht van planten.
(ileinos, zie Glinos.
Glèrne, f Beenholte , vr. *—, seheepsw.,

Bogs (van een touw), vr.
Gléner, v. a. scheepsw., Op schieten, In

bogies leggen.
Gléisoïdal, Ie , Glénoïde, adj. Tot invat-

ti ng van een been dienende.

Glette

9

f. Gi=t,

o.
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Gletico-oenométre , Gleucomètre , m. zeksre vochtmeter.
Gaine , f. Taischmand , vr.
Glinole, f. geslacht van planten.
Clinos , Glinus , m. bij de ouden , zie tra-•
bie champêtre.
Glares , zie Glis.
Grriens, m. pl. familie van zoogdieren.
Glas, m. pl. Glares , zie Ordre des ron
-geurs.
Glissade, f. Glijden , o; Faire une -- ,

Glijden, Uitglijden.
Glissant, te, adj. Glibberig, Glad; fig.
Glibberig.
Glissé , adj. m., als: Pas —, on : * —, in.
een danspas.
Glissement, m. Glijden , o.
Glisser, v. n. Glijden, Uitglijden; — sur
la glace , Glijden, Stillen; — avec des
patins , Op schaatsen rijden ; fig. als
— sur q. ch., Over iets heen ,stappen
Er niet op aandringen. * —, w. a Hei
steken. r —, Laten in.-melijkn.
vloeijen ; fig. Uslissez• lui ce mot à 1'oreille , Fluister het- hem in. * — (se),
v. pr. Insluipen, Binnen sluipen, Sluipen in; ook: Invloeijen.
Glisseur , m. Glijder , in.
Glissense, f. Glijdster , vr.
Glissoire, f. Glijbaan , Sullebaan , vr.
Globba , f. zekere planten , tot de Liliacées behoorende.
Glohbée, f. geslacht van planten.
Globe, m. Bol , Kloot,. n:. * —, (out
de la terre,) Aardbol, dardkloot, m.,
Harde, vr. *—, Aarde, vr. , dard.
bewoners , m. meere. * —, in de aardrijksk. , enz. , Kunstige aard- of hem e l hol , na., Globe , vr. ; — terrestre,
4ardglobe , vr. ; — céleste , Hemelglobe , vr. * — , in de natuurk. , als : —
de feu, !/uurbol, m. ; -- électrique,
Electrike bol , m. * — , bij artill. , als
— de feu , I uurbol , m. * —, in de ontleedk. , als : — de 1'oeil , Oogappel , m.
* —, in de nat. hist., een visch. k—,
soort van Oursin.
Globeux, use. adj in de plantk., Bolvormig.
Globifère , f. eene plant.
Globulaire, f. geslacht van planten.
Globule , m. Bolletje , o.
Globuteux, use , adj. Uit bolletjes bestaande.
Globslicornes, m. p1. familie van insecten.
Globulites , f.'pl. stam van insecten.
Glochide , f. in de plantk. , zie Crochet.
Glochidion, m. geslacht van planten.
Gloire , f. Roem , us. ; Vaine —, 1/dele
roem , m. ; Fausse.—, IZalsche roem, in.;
Faire -- de , Op ... snoeven , pogchen,
36

GLOM

GLUT

,Zich boroemen; Rendre — á ..., Flul-

Glossodie , f. geslacht van planten.
Glossographe, m. Schrijver over de taal, s;
Glossographie , f. Beschrijving over d
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de doen aan ... * —, in de chr. godsdl,

Heerlijkheid, vr. •, in de schilderk.
en op het tooneel, Opene hemel , m.
*- 9 Glorie, v r.. zie .uuréoie. * —,
bij kunstvuurw., Groote zon 3 vr.
G1otnérd, ée , adj in de plantk. , Zamen gevoegd , Gpgeoopt.

Cloméris, m. geslacht van insecten.
Gloria marls , m. soort van Cone.
Gloriette, f. Klein landhuis , o. *—, Kabinetje , o. * --, Paviljoentje (in eo
tuin, enz.), Priëel , o. * —, bij-ne
bakk. , Ruimte achter tien oven, vr.
Glorieuse, f. zie Raie aigle. *-.., geslacht
van planten.
Glorieusement, adv. Roemnrijk.
Glorieux , use , adj. Roemrijk, Roemvol,
Reesnwaardig ; Une reort glorieuse, Een
roemrijke dood , m. *--, Aanzienlijk,
Verheven ; Un rang—, Een aanzienlijke rang, m. *—, van personen, Hoovaardig , Trotsch , Verwaand. * —, in
de godsd. , Heerlijk. * -- , in. Trotsch.
aard , Hoovaardige, m,
Glorification , f. Ilerheerli j ki ng , vr.
Glorifier, V. a. T/erheerlijken- *— (se),
V. pr. Zich beroemen (op , de).
Gloriole , f. fain. Beroeming op kleinigheden , vr.
G loriosa , zie Glorieuse.
Close , f. Uitlei,ing , Glos, vr.
Gloser, V. a. Pertelaren. * — , .4anmer.
ken , Hekslen, Berispen, Gispen.
V. n. Glossen maken (op, sur), Gnjj'un.
stilt uitleggen, Berispen, Aanmerken,
Hekelen.
Gloseur, m. Hekelaar , Berisper , an.
Gloseuse, f. Hekelaarster, Berispster, vr.
Gloszaire, m. Uitlegkundig woordenboek,
Glossarium, Wirordenboek van verou-•
derde, enz. ivoorden, v.
Glossalgie, f. Tongpijn , vr.
Glossanthrax, m. Gezwel aan de tong van
het vee, o.
Glossates, m. p1. elfde klasse van Fabricius' insectenstelsel.
Glossateur , m. , als : — de la bible, Bijbelverklaarder, ris.
!`,losse, f. geslacht van weekdieren.
Glossien, adj. m., als: Muscle --, ore:
*—, m. Tonsspier, vr.
Glossite, f. Tongontsteking , vr.
Glossocatoche, in. ivondlieelers werktuig,

*_,

ores de tong neer te drukken.
Glossocèle , f. Terugtrekking of ritste.
king der tong, vr.
Glossocoxne , te. weleer, zeker werktuig,
om ontwrichtingen te zetten. *.., )Vin.
de, vr.

talen, vr.
Glossolde, f. Tongsteen , m.

Glossologie, f. Verhandeling over d
tong, vr.
Glossome , zie Votomire.
Glosso- galatin , zie Glosso-stapliylin.
Glossopètres , ray. pl. Versteende vischton
gen , vr. meere.
Glosso-pharyngien , adj. m. , als : Musci
—, ou : * —, in. Tongkeelspier, vr.
Glosso-staphylin, adj. m. , als : Muscle —
vu: * ---, m. Tongverhemeltespier s vs
Glossotortaie, f. Tongsntleding , vr.
Glotte, f. Opening in den gorgel, vr.
Glottidion , m. geslacht van planten.
Closet, m. Bruin waterhoen, o.
Glonglou, m. Geklok, o.
Glouglonter, Gouglotter , v. t3. Klokke
(gelijk de kalkoenen).
G loume , zie Glume.
Gloupichi, m. zie Pingouin-perroguet.
Gloussement , m. Klokten , o.
Glousser, V. n. van kippen, Klokken.
Glouteron, m. zie .Bardane, Gaillet accrc
chant, Lampourde.
Glouton , nne, adj. Gulzig. *--, m. Gu,
zigaard , Praat, m. * —, in de na
hiss., geslacht van dieren, Deelvraat , n
Gloutonnement, adv. Gulzig.
Gloutonr)erie,f. Guls igheid. Vraatzucht,vi
Glouze, f. Gleuf'in eene zandbank, vr,
Gloxine, f geslacht van planten.
Glu, f. llogellijin , Lijm, vr. en o.; Pret
dre des oiseaux It la —, Vogels met lijn
roeden vangen. * --, aan boonren, a;
pruimrenboevnen, enz., zekere gom, ei
der: Kattengoud genaamd.
Gluant , te , adj. Kleverig.
Gluau, m. Lijmroede, vr.
Glutine, f. farde, welke men in den bi
rilsteen vindt, vr.
Glue , zie Glu.
Gluer, V. a. Met vogellijm bestrijken.

Glui, m. Dakstroo, o.
Glumacées , adj. f. pl. , als : Fleurs —
Bloemen spet een omkleedsel als haver
vr. rreerv.
Glum, f. in de plantk. , zie Calice.
Glunaelle, f. vei ld. w. zie Glume.
Giuta, m. een boom:.
Glutago, m. geslacht van beamen.
Gluten , m. in de nat. hist., Kleefstof, vi
GIutier , m. geslacht van planten.
Glutinant,m. Hechtmiddel, Kleefmiddel,`
Glutinaria, f. soort van Sauge.
Glutinatif, ive, adj. zie Agg1utinatif.
Glutination , f. Zanmenkleving , yr.
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G1utineux, use , adj. KCleverïg.
Glutinosité , f. Kleverigheid , yr.
GIycération , f. bij de ouden , zie Réglisse.
Cíycérie, f. geslacht van planten.
Glycimère, f. geslacht van schelpen.
Glycine, f, geslacht van planten.
Glyciside , f. bij (Ie ouden , zie Pivoine.
Glyconien , nne , Glycornique, adj. , als:
Vers - -, zeker vers bij pie Grieken en
Romeinen, dat uit eenen dactylus en
eenen spondaeus bestond.
Gly cosmis, on. geslacht van planten.
(;Iyeyrrliizite, f zie Réglisse d'Atnérique.
Glyphe , m. Kerf ter versiering , vr.
Glyphisodon, m. geslacht van visschen.
Glyphite , f. Speksteen , m
Glyptigae, f. Snijdkunst op edelgesteen•
ten, vr.
Gjyptographie , f. Kennis der graveersels
op edelgesteenten , vr.
lie van planten.
Glyprospermes , in. ph familie
Cnnélin , rn. een boom. * -, zie Vébère
tétrandre.
Cnaplrole , zie Cotonnière.
Gnaphalodes , F. pl. geslacht van planten.
Cn.aphose , in. zie Drasse.
Gnathaptéres , m. pl. afdeeling van in.
secten.
Gnatobole, tn. een geslacht van visschen.
Gnatodonres, m. p1. onderklasse, welke
de eigenlijk genoemde visschen bevat.
Gnavelle , f. geslacht van planten.

Gnostiques , m. p1. zekere ketters , Gnos»
ti kers , ns. meerv.
Gnou, in. een zoogdier.
Go, in: Tout de go, adv. pop. Zonder
complimenten.
Goaeonaz, m. een balsemboom.
Goailler, v. a. bas et pop. , Kuilen.
OoaiIlerie , f. bas , Kullaadje, vr.
Goailieur, m. bas, Kulhans, Kullebroir,
M. * - , use , adj. Spatachtig.
Goailleuse, f. bas, Kulster , vr.
Goazil , m. in Perzië , Slotvoogd , tn.
Gobbe, f. T'°e'giftigde brok, om honden,
enz. te vergeven, m.
Gobbé, ée, adj. Vergeven, T7ergiftigd

(met eene Gobbe).
Gobelet , m. Beker , m. , Kroes , vr. * -- 9
.Beker (der goochelaars,) m.; Tour do
gobeiets, Stukje reet de bekers, Goo chelkunstje, o.; Joueur de gobelets,
Goochelaar , m.
Gobelet-érrétique, ;n. weleer, zekere beker van antimonium, waarin men wijn
zette , dien men vervolgens den lijder
als een braakmiddel ingaf.
Gobeleterie , f. Fabrijk van glazen be-

kers , vr. Kunst om zulke bekers

te maken, vr.
Gobeletier, na. Glazen -bekerfabrikant, m.
Gobelette , f. Klein vaartuig met éénets
wast, o.
Gobelins , M. pl. naam eenei- vermaarde
tapijtfabrijk te Parijs, dus genoemd
naar den eersten oprigrer Gilles Go.
belin.
Gobelotter , v. n. faro. Den beker ligeen

Gneiss, m. in de nat. list. , Gneiss , m.
Gne , ron , m. naara van eenige booroen.
Gnet, rn. een hoorn.
Gnidie , Gnidienne , f. geslacht van planten,
Gnidium, ni. Bene plant.
Gnome, m. Aardgeest, m. *- ,geslacht

Pooijen.

Gobe- mouches , in, zekere haagdis, Tllie.
genvanger , m. ; fig. fam. Jabroér, m.;
ook : Ligtgeloovig mensciz , die zich
alles laat wijs maken , m.; ook : Beu*
zelaar , ni.
Gober, v. a. faro. Snel opslurpen ; fig. faro.
11 ne fait que .- des mouches, du vent,
.Hij verbeuzelt zijnen tijd ; 11 gobe
tout ce qu'on lui dir , Hij neemt alles,
wat men hem zegt, voor goede munt
aan; 11 gobe les louanges les plus gros-

van insecten.
Gnornids,, f. ,Hardvrouwtje, o., Gnomi.
de, vr.
Gnormique, adj. van gedichten, Zedespreuken bevattende, Spreukrijk.
Gnomon, m. soort van zonnewijzer der
ouden , zijnde eene soort van hoogte
stijl met Benen bal op den top. * — 9
Stijl , Wijzer, ns. of Naald van Benen

zonnewijzer, vr. * --, in de rekenk.,
zekere rekenkundige reeks.
Gnomonique , f. Zonnewijzerkunde
zerkunde , vr. ;
-- réilexe, •Zonne,vijzerkunde naar de
weerkaatsing , vr. ; - rompue , Zonne'wijzerkunde naar do straalbreking,
yr, * - , adj. , als : Colonne - , zie
Gno.rnon in de z . beteek. ; PoIyédre --,
Polyedron, op welks zijden zonnewijzers staan , es.
f nositnaques , m. pl. ketters , r'elks be.
,weerden, dat God enkel goede werken
van den mensch verlangt.

563

sieres , Hij neerzit de lompste loftuitin-

1

gen aan. *-, fam. Onverwacht vatten , pakken, Knippen. * — , zekere
wijze van patrijzen jagen met den valk.
Goberge, f. verscheidenheid van Gade
meilus en Gade églefin.
Gob erger (se) , V. pr. pop. Spotten (met,
de). y _, Zich vermaken , Pret hebben.
Goberges, f. pl. o n d e rlaag (van een bed),
yr. * _, , Klem/taken der schrijnwer•
kers, M. meerv.
Gobet, tra. faro. J3rok > m.; fig. faro. Pree.
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dre au —, Pakken, Patten. Knippen.
*
_-, zekere kers.
Coberer , v. a. ,

als : .- une muraille, Een'
muur berapen.
Gobeur, in fam. Slokop , m. * —, aan de
Loire, Siou wer Gij de schepen, Loods,
Lader, Ontlader, in.

Gobie, f. geslacy. t van visschen.
Gobiésoce ,

in geslacht van i'isschen.

Gebillard , m. I'athout , Kuiphout, Klap1205, Duighout , o.
Gobille, f. zeker riutse rnzakers werktuig.
* --, soort van Anikker.
Cobin , m. veroud., -Bultenaar, m.
Gobioïde , f. geslacht van visschen.
Gobiomore, m. geslacht van visschen.
Gobiomoroïde, m. een visch.
Goblet , m. zie Ecuelle• d'eau.
Gobl'x, m. .Bullebak, m , Kabouter mannetje . o.

, waarop men eene vaas
van tralie!verk maakt , o.
Cochet , ni. eene schelp.
Cobriole , f. Haut

Godage , m , Godée , f. bij papierra. , Ge -

brokene vorm, m.
-

Godaille, £ fam. et pop. Slechte wijn,

Goelette, f. scheepses. , Goelet , vr.
Goerron , m. Wier, o. hetwelk door da

zee op strand geworpen -wordt.
Aanroeping van booze geesten,
om nserschen kwaad te doen , o.
Goécien , m. Geestenbezweerder , m. , zie
Goétie , f.

( oétie.

Goé , ienne, f. Geestenbezweerster , vr.,
zie Goétie.
Goétique , adj. , als : Magie —, zie Goétie.
Goézie, f. geslacht van ingewandswormen.
Gogaille, f. fam. in : Faire —, Etre en --,

Goede sier maken.
Gogo, als: A —, adv. fam. In overvloed.
Gogoli, m. eene eend.
Goguenard, de, adj. fam. Spotachtig. *—,

m. Sporvogel , m.
Goguenarder , V. n. fain. Spotten.
Goguenarderie , f fain. Spotternij , vr.
G( guenettes , f. pl. w. gebr. , Beuzelin.

gen, vr. rreerv.
Goguetres, f pl. Snakerijen , vr. mry. ;
Conter• —, .Snakerijen vertellen; fam.
Etre en — , Ere en ses -, In eene ooe-

de luim zijn , In zijn element zijn;

Kra/ibehais , ns.

Godailler, V. n. fam. Pooijen. *—, m.

een Agaric.
Code, zie Gade.
(rodelureau, in. fain. S aletjonker,

Godure , f. Palsche plooi/en , vr. mrv.
Goéland, m. zie Grande mouette.

m.

Pop , vr. (der goochelaar:);
Faire jouer — , Hansje laten spelen,
Goeier, V. n. Valsche plooijen hebben,
Scheef hangen of zitten.
Godet, m. Tuimelaar , m. (drinkglas
zonder voet of hand vat.) * _ , Put.
emmer, mr *—, Earner aan een paternosterwerk, m. *-- , bij schilders
Potje , o. voor verwen , enz. * --, Pijp,
,vr. , 1vaaodoor het gesu>oltene netaal
loopt , Gïettrechter,m. * —,bij bloem.,
Kolk, Beker, on. *—, Kap, on. tenor
tabakspi; p. * —, in ?e plantk , al;:
-- Crottifier, zie Pezize ponctuée.

Godenot , m.

Godiche, adj. uop. Dom. *—, on. Doutoor, m.
Godin , m. veroud. , Jonge stier, m.
Codinette , f. veroud. , Minnares , vr.
Godi eau , m. Pastei , an gehakt kalfs-

vleerch , ene., vr.

Godoé•ambado, m. een boogra.
Dodo} a , f. geslacht van planten.
Codrou, m. Ronde plooi , vr. *^--, Rond

sieraad aan den rand van onderschei.
tierce dingend in de gedaante van lang nerpgte verhevenheden, o. *---, in de
boe m'1,., Eijerlijst , vr.

Chanter - à q. q. , Iemand doorbalen
Hem beleedigen.
Goinfee, in Praat, Gulzigaard, Vreter,

l/reetzak , m.
Goinfrer, V. n. Vreten.

Goinfrerie, f Vraatzucht, Gulzigheid, vr.
Goa re, m. Kropgezwel, o.

Goitreuse, f. zie ^.,€^1treux , m, in de i.
beteek.
Geltreux , use , 9di. moils een kropgezwel.
* — , m. zie Pélican. *-- , zie Iguane
cowmen.
Gc+lfe , m. Golf, vr. , Inham, m. * —, in
de ontleedk. , Verwijding der Veine ju
-gulaire.
Goliath, m geslacht van insecten.
Golile, f. Spaansche halskraag , m.

Hout tan twintig jaar, o. *—^
Boom van twintig jaar, m.
Gollette, f. Maliènkolder, m.
Coma-a, m. een boom.
Gomarien , nne , adj. Van de Gamaristen.
Gornariste,m.in de Ned. gesch.,Gomarist,m.
Gomart, m. getlaeht van planten.
Gomberres , adj. f. pi. als : Lois —, Wetten
van den koning Gomhhaud.
Gombin , m. zeker vischnet.
Goméne, f op ealeiien , elnkertruiv , o.
Gomgon, m. zeker speeltuig der HottenGo!is . m.

totten.

Go:lronnner, V. a. Vlouwen, Plooijen. *—,

Gomme, f. Gom, vr.; -r gutte , Gitte-

Ezjerlijsten aan iets maken.
Ccds000noir, zie Gaudronuoir.

Gommernent, m. Gemmen, o.

goon, vr.;

-- résine .

Goon/oar:, vr.

GORG.
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Lommer, V. a. Gommen.
Gommeux, use, adj. Corn voortbrengend;
Arbre —, Gomboom , m. s —, Gom achtig.
Gommier, m. Gnmboofn , m.
Coro, m. Broodvrucht, vr.
Gornosie, f. geslacht van planten.
Gownostègoe, m. een boom
Gornote, m. soort van palmboom.
Gomphie, m. geslacht van planten.
Gomphoearpe, m. geslacht van planten.
Gompholobe , m. geslacht van planten.
Gomphose , f. Inschi eti ng van een heen
in een ander , yr. * — , ra. geslacht
van visschen.
Gomphrène, f. geslacht van planten.
Gomuto, m, soort van palmboom.
Con , m. zie Charanson on Calandre..
Gonagre, f. Kniejicht, vr.
Gona lgie, f. Kniepijn, vr.
Conambouch , m. soort van Bruant.
Gonarque , m. Zonneivi jeer op een veel

-hoekiglacm,.
God , m. Luim (in een kozijn, enz.),
m.; fig. Faire sortir on P1ettre q. q. hors
des gonds , Ieyeand van zijn stuk
brengen ; ook : Iemand , in het harnas
jagen , Hem vertoornen.
Condole , f scheepsw. , Gondel , vr. * — ,

Langwerpig drinkschaaltje , Goud:!,
vr. *— s Ovaal schaaltje, Schoteltje,
o. *—, in de nat. h st. , naam van ee.
,

ne Patelle alongée , Bulle , verscheidene

Volutes en Tonnes.
Gondolier, m. Gondelier, m.
Gone , f. geslacht van infusidiertjes.
Gone-place , m. geslucist van schaal.

dieren.
Gonfalon, Gonfanon, m. Tent, welke te
.Reine voor groote processiën wordt uit
gedragen , vr.
Gonfalonier , m. veroud. , Standaardra
Opperhoofd van eene re--ger,m.*—
publiek in Italië, o.
Gonflement, m. Zwelling , vr.
Gonfler, V. a. - Doen zwellen, Opblazen.
* — (se) , v. pr. Zwellen , Opzwellen;
fig. Se — d'orgueil, Stinken van hoog.

sneed , o.
Gonfles, f. pl. Met lucht gevulde holten,
welke het solderen van het goud ver
vr. meere.
-hinder,
Gong, on : Gong-gong, m. zeker muzijk-

instrument der Indianen , zijnde een
koperen bekken , dat met een' stok ge
-slagen
wordt.
Gongom , m. zeker muzijkinstrument der
Hottentotten.
Gongore , f. eens plant.
Gongrone , f. zie Goitre.
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Gongyle, m. Bol, die eene plant voort brengt, m.
Gonier, m. een boompje.
Gdnin , m. veroud. , n o over in : pip.
C'est on maitre — , filet is Bene slim
1e

vos.

roniocaulon, m. geslacht van planten.
Goniometre , m. Hoekmeter der natuur.
lifke kristallen , m.
Goniométrie, f. loekmetsng, vr,
Gonion , mk zie Goujon.
Gonne, f. scheepsw., Ton, vr., Vat, o.
Gontselle, f. geslacht van visschee.
Gonocarpe , rr.. Gene kleine plant.
Gonoïde, adj. in de geneesti. , Zaadvormig.
Gonolek , m. geslacht van vogelen.
Gonolobe , f. geslacht v an planten.
Gonoptérides, f. pl. familie van planten.
Gonorrhée , f. Zaadvloed , Druiper, m•.
Gonorrhoïgne, adj. !`an eenen druiper.
Gonote, f geslacht van schaaldieren.

Gonovan, m. zeker zaad.
Gonsil , m. eene plant.
Gonype , m. geslacht van insecten.
Gonzalagunie, f. ,reslacht vaan planten.
Gonzale, f. zie Pezize à chapeau plat. *— s
zie Gonzalagunie.

familie van plantest.
Goodénies , f. pl. geslacht v an planten.
Goodie , f. een boonmpje.
Goodyère, f. geslacht van planten.
Gor, m. zekere vrucht. *—, eene schelp
Goodenacées , f. pl.

Gorami , m. een visch.
Gorao , m. zekere fraaije zijden stof.

Gord , m. Vischweer met een net ep het
eind, vr. *—, Bene kleiader in de

kolenmijnen.
Gordien, adj. m., in: Noeud —, Cord!.
aansche knoop , m.
Gordius , m, in de nat. hint. , zie Dragonneau.
Gordon , m. geslacht van planten.
Garet , m jong varken , o., - igge, yr.
* —, scheepsw., Schrobber , m,
Goreter , V. a. scheepsw. , Me den schrob-

ber schoon maken.

Gorfou , m. geslacht van vogelen.
Gorge , f. Keel , vr. , Hals , vs. ; Prendre
q. q. it la —, Iemand bij de keel pak
Cooper la — à q. q. , Iemand de-ken;
keel afsnijden ; van hier : Coupe gorge, in. zie Coupe-gorge;. lis sopt près
de se souper la — l'un l'autre , Zij zijn.
op het punt , om elkander dood te slaan;
Tenir q. 'q. à la — , Iemand de keel toeknijpen ; fig. Iemand het mes op de
keel gezet hebben , Iemand to-t^het ui•
terste gebragt hebben. * —, Keel , vr.,
Gorgel, m. ; Avoir mal h la —, Pijn
in de keel hebben ; van hier ; fig. Rire
à -- dèployée , Schateren van lagchan.
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.Avoir un noeud a 1a-, Gedwongen lag.
chen ; Faire des gorges chaudes de q.
eh. , Eene zaak in tegenwoordigheid

van vele lieden bespottelijk maken *-en

GOUL
Gosréal , m. zekere vogel.
Gossampin , m. zekere boom.
Gosse, f. pop. Leugen om te lagehen ,
vr. *--, scheepsw., Ring met touw

hen daarover doen lagchen; Rendre -i,
bevoeld, m. *-, Spongat, o. *--,
Overgeven , iVameten, Kalveren , Een
Kruidpijp in Benen brander, vr.
kalf maken; fig. feet gestolene doen te. Gothique, adj. Gothisch ; fig. Ouderrug geven, * --, Boezem, Hals (eewetsch. * _ , na. Gothiscie, o.
ner vrouw), m. ; van hier ook voor: Gothopède , f. eene plant.
Hals of Boezem van een vrouwenhemd, Goton , m. scheepsw. , Hel mstokri ng , m.
m. * -- , Engte (tussc-.en twee bergen), Gou, m. een boom.
yr. *- s Diepe weg, ns. *--, in den Gouache, f. Teekenen met dekverw , o.
vesting')., Keel, vr. * -, Laagte, vr.
Peindre h -- , Met dekverw teekenen.
*-, in de bouwk. , Kee 1, vr. *--, Stok, Gouais , in, zekere groote druif.
waaraan ragen eens prent , enz. hangt, Goualette, f. zeker klein schip, Goelet, vr
m. *-,Keel (van eenen schoorsteen), Gouane , f. geslacht van -planten.
vr. *-, Keel van een vuurwerk, vr. Gouaré, ni. geslacht van planten.
*-, aan eene klok, Hals, m. * --,
Gouariba , m. soort van aap.
zeker deel a2n een slo t. * - , Keel Gouarouba, f. zie Perruche 1 gorge rouge
aan eene katrol, vr, * ..-, bij valk., Gouazouété , m. hert van Paraguai.
JVleesch voor de roofvogels , e. s'.-, in Gouazoupara, m. klein hert in Paraguai
de plantk. , Hals (eener bloem), m. *_, Gouazoupita , m. hert in Paraguai.
Krop , m.
Gouazoupoueou, m.--reebok in 4merika
Corgé, ée , adj. Gezwollen.
G-ouazony, m. hert in Paraguai.
Gorge•chaude, f. Pleesch , dat men Benen Goudic-goudic , m. een roofvogel.
valk geeft , o. ; fig. Faire - de q. Ch., Goudille 2 f. Wrikriem , m.
Zich over iets verheugen.
Goudok, m. eene viool der Russen.
Gorge-de-pigeon, f. Weêrschijn, ve,
Goudron, m. Teer , o.; Eau de -, Teer
Gorgáe , f. Teug, Slok , 1V/oud vol, m.
water, o.
Gorge-fouille, f. soort van schaaf.
Goudronner, V. a. Teren.
Gorger, V. a. Overladen, gol proppen,
Goudronnerie , f. Teerstoof, vr.
Opproppen ; fig. Overladen. *- , bij ar - Goué, m. Heep , vr.
till., (Eene kardoes) vullen. *.- (se), Gouémon, in. zie Varec.
V. pr. Zich overlaen.
Goaétre , zie Goitre.
Cor ère, f. weleer, Halskraag, m. •-, Gouet , m. zi e Goué. * ^- , geslacht ,aj
scheepsw. , Onderknie , vr.
planten.
Gorgeret, ms bij het steensnijden , Weg. Gouffée, f. eene kleine plant.
wijzer, Geleider , en.
Gouffre, m. Draaikolk, Maalstroom, m.;
Corgerin, m. weleer, Halsstuk van een
fig. Maalstroom, Afgrond, m.
lijfwapen , 0. * - , in de bouwk. , Krans Gouge, f. zekere beitel, Guds , vr.
aan eene Dorische zuil, m.
Gouger, V. a. Met de guds bewerken.
Gor,get, m. Groefschaaf, vr.
Gougère, m. Koek van broodkruim, eije
Gorgone, f. in de fabell.°, Gargone , vr,
ren en kaas, m.
* - , in de nat. hist. , geslacht van Po. Gougette , f. Kleine gods, vr.
lypiers.
Goujat , m. Trosboef,, Legerjongen , m
Gorgonéi.on, gym. Gorgonenmasker , o.
* - , Opperman, m.
Gorgonelle , f. zekere stof.
Coujon, m. Grondeling , Pos , Post, m
Gorgon des, f. pi. orde van Polypiers.
*-, Bout, en.
Gortère , f. geslacht van planten.
Goujonner , v. a. Vastpinnen.
Goryte, m. geslacht van insecten.
Goujure, f. scheepsw. , Keep in een sciieeps
Goschis-de-Saint-Donxingue, in. pl. Stomme
blok, vr.
hondjes van' St. Domingo , o. mrv.
Goulée , f. volg., Groote hap , m. ; spt
Cosier, m. Keel ,vr., Hals, Strot, Cor.
w. Brebis qui bile peril one , Warmees
gel, m. ; Certe file a un beau - , Dat
enen praat, kan Enen niet eten.
meisje heeft eerre schoone stem. *-, aan Goulet, m. veroud., zie Goulot, m.
een orgel, Windpijp, vr., If'indleider,m.
Naauwe ingang eener zeehaven , m.
Gosiller, v. n. bij brandewijnst. , Met wijn.. Goulette,f. Kleine g oot bij fonteinwerk,vr
doelen gemengd tot distal/title over. Gouiiafre, m. bas, Vraat, Gulzigaard, m
gaan, (wanneer liet vocht te warm wordt Goulin , M. een vogel.
gestookt.)
Goulvt , na. Hals (toner flesch , enz.) , ns
,

-
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Gonlotte ,

1'. Greppel, yr.

Qon1u , ue, adj. Gulzig. * -, m. maat,

_

M. * - , zeker dier, Voelvraat, m.
k
, als: - de mer, zie Requin.
Gculument , adv. Gulzig.
Goamènes, f. pl. scheepsre., .4nkertoti.^
'Lu, o. nseerv. * .-, Ankers (der ga.
leie n) , o. meerv.
Coup, m. geslacht van planten.
Goupile , f. Spie, Pin, vr.
Goupii er V. a, Met pinnen of spieën

vastmzken.

Goupi11o ► , m. Sp rengkwast, Wijwater:.

kwast , m, * _, Kannewasscher, m.
* - ,► Sp =enkelkwast, Sprengkwast , m.
Goupillonncr, v, a. Met een' kannewas.
scher schoon maken.
Gour, m. Gut, door het vallen van wa.
ter veroorzaakt, o. * -•, Gat vol water, o.
Goura, m. geslacht van vogelen.
Gourd , de, adj. enk, in : Avoir les mains
gourdes, De handen stijf van kende
hebben.
Gourde , f. Kalebas , Flesch , vr. * -- , in
de geneesli, , Dubbele waterbreuk , vr.
Gourdin, m. Knuppel , m„ * - , scheep,w.,
Zijwaarts houden van een zeil op Bene

galei , o.
tourdiner, V. n. fern. w. gebr. , Met Benen

knuppel afrossen,

Gourdinière , f. Touw van den fokkemast

cener galei , o.

Coure , f. Vervalschte droogerij , vr.
Goureau , m. zekere vijg.
Courer , v. a. bas, Bedriegen, Beet heb.
ben , Beschijten.
Coureur, m. Vervalscher van droogeriJ.
en. *--, bas, Bedrieger, Beschijter, m.
Gourgau dine , f. lam. Ligtekool , yr. *-,
eene schelp.
Gourgane , f. zekere boon , Suikerboon,
Prinsessenboon, vr.
" Gourgouran , m. zekere zijden stof. °-,
Bene schelp.
Gourlu, m. bij de Turk., zekere absolutie.
Gourmade, f. fan. l7uis:slag , m.
Gourmand, de, a3j. Vraatachtig , Gul zig; van hier : Branche gourmands, Waterloot, vr. * - , m. Vreter, na.

Gourmands , f. Tlreetster , vr.
Gourcnander, V. a. Biknorren , Onvriendelijk bejegenen. * - , Plagen , Kwel
fig. Beteugelen , Overmeesteren,-len;
Overwinnen.
Gourmandine, f. soort van peer.

Gourmandise,f.T7raatzucht,Gulzigheid,vr.
Gourmas, m. in de zoutk. , Fouten pijp
spet eens stop gesloten , vr.
Douane , f. bij paarden , Drees, na ; yan.
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hier: Feuille -, Droes ,door besmet.
ting, ,n. ; spr. w. Jeter sa - , De ho•
ren: afstooten.
Gourmer , v. a. (Een paard) den kink,et.
ting aandoen. * --, Twistslagen ge.
ven, Met ruisten slaan. * - (se), v.
pr. Elkander met vuisten slaan.
Gourmet , m. tai ini roeven 9 m.
Gourmetre, f. Kinketting , m. * -, in de
Piliddell. zee , Scheepsknecht , en. * -,
Wacht der kooplieden op een schip, yr.
Gournable , f. sche,epsw. , Houten :lage /,
aan de buitenhuid van een schip , n:.
Gournabler , V. a. De buitenhuid vats (een
schip) net houten nagels vastno ken.
Goussant , zie Goussaut.
Goussaut' , adi. m. , als : Cheval --, cu
* --, ín. Kort en breed paard , o.
Gousse ,} f. Bast, Dop , m. , Schei , . c.hil
of Scheede (van peuli , rsechten), vr. * - c
als : - d'ail, Lookbollesj.e, o. * -, Lu .de
bouw'k. , zeker sieraal , dat naar e.e.ne
boo.nenscliil gelijkt.
Gousset, te. Okselholte, vr. * _ , OIc-

selstuk , o. * -, Broekbandszak , m.
ilorlogiezais e , o.; van hier : Avoir tonjours le - bien garni , Zijne beurs altijd
ivel gespekt hebben , De zakken . steeds
vol geld hebben *-, Okselstank, m. ;
Sentir ie ,--, Onder de armen (tinken.
* --, Kardoes onder eene p'lank, . vr.
*-, Zijbankje in een rijtuig, 0. * ..s
scheepsva. , als ; . -- de gou`r ernail.,_ tien negat , o.
.

Goussol , M. Bene schelp..
Goustose , -adj. in de schijderk.,, _8,evallig , Ligt. * --., in. Bevallige , o.. .
Gout, rya.

een der, zintuigen,_,► s aa.i?_s,^;i.

^r.— , Smaak, n:=. *-, SWteijftheid,

yr:. van, hier: ..Etre de, haut -R, Sterk
gekruid zijn; fig. Smaak,, in., . Smaakgevoel , o. * - , Sanaak,',, Liss:t, .,danleg, m., Neiging, vr..,
Gorter V. n. Smaken., pry-evex,; fig•
Smaken , Genieten; ook : .ieproeven;
ook: Smaak vinden in; ook -G.oaedkou*
ren. *-, v. n., als: - a q eh. , Prpeven van iets. * -, Tussch,en het middag- .en avondmaal eens boterhans eten.
* -- , m. Kleine maaltijd t,usschcn, het
middag- en avendsnaal , Vierssurtje ,

l'esperbrood, o.
G ou tte , f. Droppel, m. ; apr. W . C'est
une -- d'eau dans la mer, Dat is eeras

vlieg in een' brouwketel; - à;.--,. Bij
droppels; van hier : - d'eau., ,fie»,steen;
ook: eene schelp. -, als t: êre-gout-

te, zie i\^ère. , bij gibters, Proef.
j ee o . * , , bij apath. , enz. , .Kroppel,
m* .- ,.bij borlogiem. ,.. Zijeer^ Y rende

GOUT

GRAC

plaat. * — , adv. fain., ah: Ne...
goutce , Niets, Volstrekt niets. * —, f.
Jicht, vr., Podagra , o.; — crampe ,
zie Crampe; — sciatique, zij Sciatique;
— sereine, zie Sereine ; -- rose , zekere

spraakk., Regeren, Beheerschen. * —
(se), v. pr. Zich gedragen. * — , V. n,
Regeren , Heerschee.
Goverueur, m. Gouverneur (eenex ve;ting) , m. * — , Gouverneur, Opvs'der, vi, *—, Opperste , l/oorzitt , r,
President . m. * --, scheepsw. , als: -d'un vaisseau , Stun? roan van een stuip
m. *--, in de papierwak , De,enes
welke met alles belast is , wat d, lom
aangaat, (elders: Pakker, 12 .) -pen
Gouyave , f. Vrucht van den g tayava.
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huidziekte.

Gouttelette , f. w. gebr. , Dropje , Droppelrje , o. * — , zekere droppelswijze
fonrein.
Coutteux , use , adj. Jichtig. * — , m. Jichtige.) m.
Gouttière, f. Dakgoot, Goot, vr. *—,
aan eene koets , Rabat, o. *—, bij
boekbind. , Holle snede, vr. * —, Groef
in het gewit van een hert , vr. * —,
scheepses. , Watergang , m. , Ui twatering , vr. * -- , in de plantk. , als:
Creusé en —, Gootswijze uitgehold.. *
in de nat. bist. , zie Bouclier lisse.
Gouvernail, m. scheepsw. , Roer , Stuur ,
o. ; fig. Tenir Ie — , flan het roer
zitten.
Gouvernante , f. Regering (van eenige Neden. steden) , vr.
Gouvernans , m. pl. Regeerders , m. mrv.
Gouvernante , f. Landvoogdes, Stadvoogdes, Gouvernante , vr. * —, Louvernante , (welke in een huis met de op
voeding der kinderen belast is,) vr.
*,Iluishuudster (van een' ongehuwden man) , vr.
Gouverne, f. bij koopl. , Regel , m., Rigtsnoer , o. i Pour vocre — , 4 gouvero.
Gouvernement , m. Regeringsvorm , vs.,
Regering, vr. *--, Bestuur, o., Re.
gering, vr. *—, Regering, vr., Goot.
vernement, o , Regeerders, m. rsieerv.
*•.-, Tijd, gedurende welken een vorst
regeert , m. , Regering , vr., Vestuur,
o, * —, Post van gouverneur (zie Goaverne.ur in de 1. beteek.), ,n. *—, Gebied' van Benen gouverneur, o, * --,
Bestuur, Beheer, o. * —, scheepsw.,
Sfurèn van een sclai p , o.
Gouverner, v. a. (Een schip) sturen; fig.
C'est lui qui gouverne la barque , hij
staat aan het hoofd; 11 gouverne bien
sa barque, i-jij stuurt zijn scheepje
goed. * —, Regeren , Besturen , Beheeren. * --, Beheerschen , Regeren.
t- — , Regeren over, Besturen, Beheersciien; van hier; —. on enfant, Voer
de opvoeding en het onderhoud van een
kind zorgen; — mi malade, Eenen zie•
ke oppassen; fain. Comment gou%ernez.
vous cet bomree ?, hoe leeft gij riet dien
man ?, Op sveiken voet zijn gij met heng ?;
Comment gouvernez-VOus le jeu ?, Hoe
gaat het u niet het spel? *. , in de

boem, vr.
f ouyavier , Goyavier, m. Guayavaboom, vr,
Gra , zie Grat.
Grabat , m. Slecht bed , o. ; fi;. Etre sur
le —, Bedlegerig zijn.
Grabataire , adj Bedlegerig.

Grabeau , m. Afval van spec/ rijen, m.
Grabuge , m. fan. Klein ges;hil, o., Kib

belarij , Oneenigkieid , vr.
Grace , f. Bevalligheid , v". * —, Wel.
daad, Gunst, Liefdedaad, yr.
Gunst , Welwillendheid, Geregengeid
Liefde , vr.; Etre en — auprès de q. q.,
Bij iemand in gunst zijn , In ier,-ands
gunst deelen ; Avoir les bonnes graces
d'une dame, De begunstigde minnaar
esner dame zijn ; G.sgner les bonnes gráces de q. q. , Iemand: gunst verwerven.
* — , Genade , Begenadiging , Ver giftsvis , vr. ; Faire — , Genade verleenen ;
Demander —, Genade ' vragen; Faire
à , Begenadigen ; van hier : Faire —
q. q. de q. ch. , Iemand iets kwijt
schelden , Van eene som iets aflaten ;
ook : Laten behouden ; Trouver -- devanc
les yeux de q. q. , Genade vinden in de

oogen van

iemand;

— h Lieu , — h la

bonté de Dieu, God dank, Gode zij dank;
a vos buntés , Dank hebbe uwe goedheid ; spr. W. CeIa est vena de la — de

Dieu,

Daar

is

hij gemakkelijk aan

ge-

komen; Cela lui vient de lieu —, Dat
is hem door de genade van God gewor-

den ; Par la — de Dien , Door Gods ge
pl. Graces, Dankzeg--nade.*—,u:
g ing , vr.. ; Rendre — tsu grlces dun
bienfait, Voor Bene weldaad danken ;
je vous rends graces, Ik dank u ; ook:
Ik bedank u wel (d. i. beleefde uit -

drukking

voor

:

Ik kan uwen voerslag

niet aannemen.) *—, pl. Oraties, Dankgebed na den maaltijd, o.; Dice (ses)

graces , Danken. * —,

als:

Coup de—,

Genadeslag , in. ; fig. Donner Ie coup

de -- à q. q. ,

Iemand geheel

in dory

grond helpen. * —, in de fabelt , Gratie ,Bevalligheid, yr. * —, in de godgel., Genade, vr.; — efcace, Werkende
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genade

,

vr.

*-,

als:

De-, adv. Ik

bid u, Eilieve.
3raciable , adj. bij regtsgel. , I7ergeefijk.
Gracieusement, adv. Liefderijk , Yriendelijk. Minzaam.
Gracieus,té, Ç. fam . Vriendelijkheid , Min
zaa ►n<,Pid, -Beleefdheid , vr.

Grac'eux , tise , adi. Liefde rijk , Vriendelijk, Minzaam. * -, in de schilderk. ,
Bevallig.

Gracilité, f van de stem , Pieperiaheid, vr.
Gradation, f. Trapswijze opklimminff, Gra'
datie , vr. *-, in de dichtk., Opklim
s vr. * -, in de bouwk. , .elmplii--ming

theaterswijze schikking, vr. *--, Verheffing , Verbetering , vr,
Grade, m. Eeretrap , tie- * - , (Akade.
mische) graad, m. *-, als: - décimal du méridien , Honderdste deel van

een vierde des meridiaans ,
meters.)

o. ('ioo,000

Grader , v. a. Tot eenen graad bevorderen.
Gradi!le, f. zie Denticule.
Gradín, m. Trede, vr. * -, Trapswijze

verhoogde banken, vr. meerv.
Gradine , f. Tandbeitel , m.
(,radon , m een der zakken van zeker net.
Grades, m. naam van twee kleine visschen.
Graduation , f. Ver deeli ng in graden , vr
*-, zie Chambre graduée, op Gradué
Gradué, éc, adj. In graden verdeeld; van
hier: Feu - , Trapswijze toenemend
vuur, o. ; Chambre graduée, Gradeer.

werk, o.
Graduel , lie , ads., als : Substitution graduelle , (bij regtsgel ) Gradueele substitutie , vr. Psau^nes graduals, Trappsal.,

men, m. snrv. * - , m. Trapzang , m..
* - , Boek , hetwelk de trapzangen be.

vat, o.
Graduer, V. a. In graden verdeelere. *,
Tot eenen akaslemischen graad bevorderen , Promoveren.
Graduellement , adv. Trapswijze.
Gradule , f. geslacht van planten.
Graiguer, v. a. pop. zie £gratigner.
Grage , f . Maniocrasp, vr.
Grager, V. a. Raspen.
Gragne , f. L'issche?shark, vr.
Graillement, m. Sc/arre stem , vr.
Grailler , V. n. De honden wroet den jogt.

horen terug roepen.
Graillon , m. bas , Overschot van #enen

nsa ttijd , o. , Kliekjes , o. m-cry. *-,
Vette b? ok , ns ; van hier : Goíit de -,

Od_ur d% --, L'e'brande reuk ofsmaak,
m.; Sentir le - , Aangebrand ruiken.
*- , bas , [(valster , in. , Fluim, vr.
Grail!o ► .ner, V. n. bas, Kwalsteren.
Graillonneur, ui, bas, Kwalsteraar, m.
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Graillonneuse, f. bas, Kwalsteraarster, vr.
Grain, m. Korrel, Koren, in,; - d'avoine, Haverkorrel , m. * - , klein lig..
chaam, Korrel, m.; - d'or, Goudkor..
rel, m. * _ , Korrel, ns , Kraal, Ko
vr. ; vaan kier : - de petite-ral,
v ,rc,le, Pokda4l,yr. *-, Graan , E'o-

ren, o. ; Commerce ties grains , Graanhandel, m. *-, zeker klein gewigt,
G' ei n , o.; fig. I1 n'y a pas un - de set
dars cet ouerage, Er is geen greinsje
geest in dat werk ; 11 n'a pas use de bon sens,

Hij heeft geen greintje

verstand ; fig. fam. 11 a en - de folie

dans is tête , 11 a un - , Hij heeft een'

slag van den molen. * - , van leer,
Erf, vr. *--, van sommige stoffen,
Draad, m. * - , scheepsw., ou : - de
vent, Schielijke draaiwind, m., Vlaag,
Bui, vr.; ook: Wolk, die eenen draaivind aankondigt , vr. ; - sec , Drooge
,vi ndwol k , vr. * -- , in de metaalscheik.,
als: de flu , Bolsetje rietaal, o *-,
bij artill. , herbewering der zondgaten ,
vr. * - , bij vuurweikin , als : - d'or,
Kleine vuurbal , m * - , als : Grains
d'orge, ne/see ziekte bij de varkens.
* -- , zeker gereedschap der draai jers , enzz.

Graine , f. Zaad , o.; 1%lonter en graines,

(Tot zaad) schieten. * -- , zekere bor.
deursteek. * - , in de nat. hist. , als : d'amour , zie Frlerbe aux penles on Gré*
mil ; - d'Avignon , - jaune, vrucht ee.
ner soort van Nerprun ; -'de Canatie,
anasie.zaad, o.;

-- d'écarlate, Schar.

laA - en+tups , vr. ; - de girofle , zaad ee.
ner soort van .gymome; - de lance, zaad
der Omphala diandra; - de musc,• zaad
der ruikende ketmia; - de paradis, tfaradijsk.. rrel , ns. ; - perlée , zaad van
de ! ré'rh des champs; -- de perroquet,

zaad van d n Carthame; - ps3'liorn, zaad
van den Plantain des sables; -. à talon
vrucht der hamelia glabra ; - de Tills
ou des 1Vloluques , vrucht van den Cro e
ton tiglium ; - de Turquie , Turksch
,

koren , Maïs , o.
Grainer, V. a. Korrelen. *-, Erf maken
op; zie ook 3 :renet,
Grainoir, na. Kos - relzeef, vr.
Grairie, f. Gedeelte van een bosch, dat
in gemeeusctzap bezeten wordt, o.
Grsissage, m. .Smeren , o.
Graissane, f. zekere vijg.
Graisse, I. Lret, o.; - de boeuf, Ossen.
vet, o ; fig La -- de la terre, liet
vette der aarde; van wijn zegt men;
I1 tourne a la --, hij wordt smerig.
Graisser , V. a. Smeren; spr, w. Graissez
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les bottes d'un vilain, ii dira qu'on Ies
lui brále, Pleit eenen schurk van de
galg af, hij zal er u zelven gaarne
aan helpen; fig. — Ia pate It q. q., Ie•
mand de handen vullen (om hem om te
koopen) ; — le marteau , Den portier geld
in de hand stoppen. * -- , v. n. Evan
wijn , Olieachtig worden.
Graisset , m. Boomkikvorsch , Groene
vorsch, m.
Graisseu , use , adj. Vettig , Smerig.
Graissier, m. Vetkooper, fletteivarier, m.
Graissin, in. Schuim van visschen, die
haar kuit schieten , o.
§ Grallae, f. pl. Strandvogels , an. meere.
Grallarie, f. geslacht van planten.
Grallatores , m. pl. zie Grallae.
Gralline , f. geslacht van vogelen.
Grallipèdes , adj. m. pl. , als : C iseaux — ,
on: * —, m. p1. Vogels met lange pooten , m. nseerv.
§ Gramen , m. Gras , o. , Grasgeslacht, o.
Graminée , adj. f. , als : Plante — , on
* —, f. Grasplant, vr.
Grammaire, F. Spraakkunst, vr.
Grammairien,m. Spraakkunstenaar,Spraakkundi gue, m.
Grammarthron , m. geslacht van planten.
Grammatias, m. p1. zekere steenen.
Grammatical , Ie , adj. Spraakkunstig ,

Grammaticaal.
Grammaticacement , adv. Spraakkunstig, ,
Grammaticaal.
Grammatiste, m. Onderwijzer der spraak
-kunst,m.
Grammatite, f. zie Trénlolithe.
,
Wigtje
,
o.
vr.
Gramme , m. Gramme ,
Grammique , f. eens plant.
Grammiste, m. geslacht van visschen.
Grammite , f. geslacht van varenkruid.
Grammites , zie Grammatias.
Grand, de, adj. Groot; Un -- homme,
Een groot man; tine grande prinsesse,
Eene groote (d. i. aanzienlijke) vorstin;
Une grande dame, Eene groots dame;
Devenir —, Groot worden. *_, ,Lang,
Groot ; Un homme — , Een 'van , vs.;
Une grande femme, Eene groote (d. i.
lange) vrouw. * —, Statig , Deftig
Grootsch. *-- , 4anzienlijk , Groot,
Belangrijk , Gewigtig. * — , als titel,
als ; — maitre , Grootmeester, in. ;
veneur , Opperjagermeester , m. *—,
Groot, Zwaar, Moeijelijk. * --, Groot,
Dik , Lang ,• Une grande heure , Een
groot uur. * --, als: — air, Edel
voorkomen, o., Deftigheid , vr.; Se
donner de grands airs, Zich veel laten
voorstaan. * — , in de nat. kist. , als:
Grand. diable, een insect; Grande-écail.

GRAN
le, een visch ; -• jonc, zekere bies, eta
tiers Bobbel genoemd ; — voilier , zie
Oiseau palmipède h longues ailes. (AANM.
Wanneer het woord grande voor een
zelfst. naamw. staat , dat met een kli nker begint, wordt soms de e tweggelaten en daarvoor een afkappingsteeken
geplaatst, b. v. A grand' peise, Met
groote moeite; Faire grand' chère , Smullen ; G'est grand' pitié , Het is zvel jammer ; La grand' chambre , De eerste ka
suer , vr. ; La grand' tnesse, De groote
mis,vr.; Grand' mère, Grootmoeder, vr.,
zie verder de met Grand' zamengestelde
woorden -) * -- , m. Groote , m. ; Un
— d'Espagne , Een Spaansche grande
m, * ,-- , Groote , o.; Du petit au —,
Wanneer men het groote met het kleine
vergelijkt; En—, In het groot; Se faire
peindre en --, Zich in levensgrootte laten
afteekenen ; fig. Agir en — , Groot han.

delen, Edel handelen.
Grand'.chambre, f. Eerste kamer , vr.
Grand-chantre , m. Opperzanger , m.
Grand'-croix, M. Grootkruis, m.
Grandelet , tte , adj. fain. Vrij groet.
Gr.andement, adv. Groot, Edel. *--, fam.
Grooteiijks, Zeer.
Grandesse, f. Grandeschap, o.
Grandeur, f. Grootte , vr. * --, Talrijk
vr. * -- , Grootheid , Verheven--heid,
s—, Groot.
heid, Heerlijkheid, vr.
held, vr. , .4anzien, o., Bloei, m. *—,
Grootheid , vr. , Aanzien , vr. , Hooge
—, Gewi
o.
rang, m.*
g , , tGewigrigheid, vr. * —i in de wisk., Grootheid, vr.
Grand'.garde, f. Ruitervacht voor eens
legerplaats , vr•
Grandiflore , adj. Grootbloetnig.
Grandiose, adj. Groot, Verheven, Grootsch.
*_,> m . Grootsche, o.
Grandipseté, f. Grootheid, Verhevenheid ,
Grootschheid, vr.
Grandir,, V. n. Groot worden, Groei/en.
Grandissin1e,adj. Zeer groot of aanzienlijk.
Grand.maYcre, m. Grootmeester, we
Grand -merci , zie 1VMerci.
Grand' mère, f. Grootmoeder , vr.
Grand'.messe, f. Groote nis, vr.
Grand- oeuvre , m. Goudmakerij , yr.
Grand-oncle , m. Oudoom, m.
Grandoule, f. zie Ganga.
Grandapère, m. Grootvader, m•
Grand-prétiBt, m. Opperprovoost, na.
Grand- prieur, m. Grootprior, in*
Grand'-rue , f. Hoofdstraat, vr..
BuatengewoGrands-jours, m. pl. weleer ,

ne regtdagen, m• vary. * —, Buitenge
svone geregtshoven , o. tr.eerv.

-
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Grand'•tante , f. Oudtante, vr.
Granduolo , M. zie Grandoulo.
Granette , f. zie Renouée de Tartarie.
Grange, f. Schuur , vr.; van hier : Battre
en -, Dorschen.
Grangelle , f. geslacht van planten.
Grangerie, f. een boom.
Graait, Granite , m. Graniet, n.; - recomposé „tie Grès de houilleres.
Granitee, f. eene verscheidenheid van
grijs graniet. * - , adj. , als : Marbre
- , Granietachtig marmer, o.
Granitin , m. zie Pegmatite.
Granitique , adj. Uit graniet bestaande ;
Montague -, Granietberg , m.
Granitoïde, adj. Granietachtig.
Granitone, m. verscheidenheid van graniet.
Granivores, m. pl. geslacht van
,
die van zaden leven.

zen. * - , V. a. fig. fam. Verdienen,
Vergaderen , Verzamelen.
Grappilleur , m. Alalezer, m.; fig. Die
met alles eenige winst poogt te doen.
Grrappilleuse , f. Naleesster , vr.; fig. zie
Nalezer.
Grappillon , m. Trosje druiven (van een'
tros afgenomen) , o.
Grap pin , m. scheepsw., Dreg, vr. *.
Cu : - à main, - d'abordage , Enter..
haak, in., Enterdreg, vr.; fig. fam.
Jeter le -, 1Vlettre - on son - sur q. q.,

vege/en

Granulaire , f. geslacht van planten.
Granulation, f. Korreling (der metalen), vr.
Granuler, V. a. Korrelen , Tot korrels
naken.
Granuleux , use, adj. Korrelachtig.
Granuliforme. adj. Korreli a, Korrelvormig.
Grapelle, f. Vrucht der klissen enz., welke zich aan de kleederen hecht, vr.
Graphephore, m. geslacht van planten.
Graphie, f. Beschrijving , vr.; enkel in
zamenst. , zie Géographie, etc.
Graphiptère, m. geslacht van insecten.
Graphiptérides, m. pl. afdeeling van in.
secten.

Graphique, adj. Zinnebeeldig, Figuur.
lijk ; Représentation - , Figuurlijke
voorstelling, Afbeelding , vr.
Graphiquement, adv. In afbeeldingen.
vrap1i s , m. geslacht van planten.
Graphite , m. zie Plombagine on Mine de
plomb.
Graphoïde, adj. .flan een Stylet gelijkende.
Grapholithe, f, Lei , waarvan men schrijf.
leijen maakt, vr.
Graphornèrre , an. Hoekmeter , m.
Grappe, f. Tros , ni. ; - de raisin, Tros
druiven , m. ; In --, In trossen , Tros.
wijze ; fig. Mordre a la --, Iets gretig
aannemen, Toeha pen. * _, soort van
schurft aan de voeten der paarden. * --,
als : - de Hollande, Poeijer van snee.
krap, o.
Grappe-marine , f. Zeedruif, vr. * -°-,
zie O 2ufs de sèche.
trapper, V. a. ( Meekrap) tot poeijer
maken.
Grappillage, m. Nalezing in de wijnber.
gen , vr.; fig. Nalezing , Opzameling '
vr. *-, Uitdelven van mijnen , 0.

Grapfiller,

V.

n. In de wijnbergen na/c.

Zich van iemands hart meester maken.
* -, Klimspoor, yr. *-, in .de glas -

blaz., zekere haak.
Grappiner, V. a. Enteren, 4anklampen.
Grappineur, m. in--de glasbl., Werkman,
die het gesmoltene glas zuivert , m.
Grapse , m. geslacht van schaaldieren.
Gras, sse , adj. Vet; fig. Eu sere- nous plus
- ?, Zal u dat gelukkiger maken ?; Dor..
mir la grasse matinée, Een gat in den

dag slapen ; II en fait ses choux -, Hij
vaart er wel bij. *--, Waar vleeseb
bij is ; Potage - , Ttleeschseep, ir.; On
diner -, Een maaltijd met vleesch , m. ;
Jour -, hleeschdag , m.; ook : Slemp.
dag (d. I. een der vier laatste dagen
voor de vasten), m. * --, Timet , Yettig , Smerig. * -, vase vochten, Vet,
Dik, Drabbig , Kleverig. Lijmerig.
* _, van brood, Kleijerig, Week, Rappïg• *-, van de aarde, Pet. *..., van
een paard , als : Avoir la vue grasre,
Blind beginnen te worden. *-, in de
schilderli., als : Feindre -, Een vet
penseel hebben ; Peindre a - , De kien.
ren, eer zij droog zijn, nog eens over
werken. *-, fam. kuil, Los ; Tenir
des discours -, Vuile taal uitslaan.
*--, als: Avoir la langue grasse, Brij.
en , Brouwen. * —, m. Vette , Pit,
o.; van hier: Le - de , la jambe, De
kuit van het been, vr. *-, adv. yet;
Manger - , Faire - , f 7leesch eten.
Gras-double , m. Pens (der dieren) , vr.
Gras-fondu, m. , Grasf'ondure , f. zekere
ziekte der paarden.
Grassement, adv. fig. in : Vivre -, Rij.
kelijk leven; Payer - , Ruiz, of Rij kelijk betalen ; Récompenser -, Ruim

beloonen.
Grasset , tte , adj. fam. Een weinig ver,
Petjes. * _ m. zekere weeks deele n .
bij een paard.
Grassette , f. geslacht van planten.
Grasseyernent , m. Brijen , Brouwen, o.
Grasseyer, V. n. Brijen,- Brouwen.
Grasseyeur, m. Hij , die brijt, Brijbek, ns,
Grasseyeuse , f. Zij, die brijt, Brijbek, vr.

GRAS
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Grassouillet, tte, adj. Poezelig, Poezel.
Grat, m. Plaats, waar de hoenders ge

Grattoir, m. Krabber ! no. , Krasijzer, o..
Grattoire, f. zie Rugine.
Gratuit, te , adj. Prijwi llig. * -- , Zontier grond.
Gratui^é, f. Vrijwilligheid, vr.
G atuitement, adv. Om niet. *—, Zon -
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hebben , vr.

-krabd

Grateau , m. Vergulders werktuig, om
het te verguldene gereed te maken, o.
Gra elie , ire. geslacht van planten.
Grate•on . m zie Ga )1Jt aeeroehant, Va.
,

lence et As:-, érule odorante.
Cratgat , m geslacht van planten.
§ Gratia Dei , m. naam van eenige krui

,

der grond.

Grau , m. Greppel tusschen een' vijver
en de zee, yr.
Graustein , m. ze Mimose.

Grauwacke, f. zekere mijnstof.
Gravatier, m. Puinvoerder , m.
Gravatif , ive , adj. , als : Douleur gravative, Zware pijn, Pijn, met zwaarte
1
fièvre , Herbe à Robert, etc.
verzeld , vr.
Graticuler, v. n. bij schild en gray., In
kleine vierkanten verdeelgin , om eene Grave, adj. Zwaar. *--, Ernstig, Deftig. * -- , in de spraakk., als : Accent
1
schilderij te verkleinen.
—, Zwaar toonteeken, o.; Son—, Zwa.
Gratienne , f. zekere linnen stof.
re toon, m. Diep geluid, o.
Gratification , f. Genadegift , Gratifica.
Gravé, ée, adj., als Avoir le visage -tie . yr.
(de petite véro'e) , Etre tout — de petite
Gratifier , V. a. Begunstigen (met, de).
verole, Mottig zijn.
Manbrandsel , SchraapGratin , m.

-welke eene koortsverdrijvende-den,
kracht hebben , als : Herbe i pauvre
homme , Gratiole officinale , . Herbe à la

eel, o.

geslacht van planten , Gratiola, vr.
Gratiole, £ geslacht van planten, Gods.
genade, vr.
Gration , m. scheepsw., Voering onder aan

een galeizeil , vr.
§ Gratis, ado. Voor niet , Gratis. * —,

m. Vrijstelling, vr. *—, Degene,
welke zonder te betalen , in den schoenburg komt.
Gratitude, f. Dankbaarheid , vr., Dank,
m. , Erkentelijkheid . yr.
Gratte, f, scheepsw., Krabber_ -, m.
Grarteau , m. bij verguld. , Krabber, m.,
Schraapijzer,, o. * -- , bij zwaardveg.,
Bruineerijzer , Etruineerstaal , o.
Gratte-boësse, f. Draadschuijer, m.
Gratte-hoësser, v. a. Met eenen dráadschui-

jer reinigen.
Gratte-cu , m. Egelantierbes, Rozenbot.

tel, vr.
Gratte-langue, zie Cure-langue.
Gratteler, v a. Krassen hetgene men po-

lij sten wil.

Cratteleux , use , adj. Schurftig, Schurft.
Gratielle, f. Drooge schurft, vr. en o.
Gratte- paille , f. zie Fauvette d'hiver ou
fvlouchet.
Gratte-papier, m. Pennelikker, m.
Gratteler, V. a. Krassen , K , abben, Klou.
wen ; van hier ; fig. — Ie parchemin,
]e papier, Zijn' kost met schrijven (d. i.

kopijeren) winnen , Van de pen leven;

spr. w. Trop —

Gra e'ée, adj. F. , als : ('endre — , Wijn
vr.; Chandelle —, Ongelijke-woerasch,
kaars, vr.
Graveleux, use, adj. Graveelachtig. * —,
Steenachtig. * — , fan. Ell te vrij ,
Onbetamelijk , ruil. * —, m. Die het
graveel heeft.
Gravelle , f. Graveel, o. * —, Gezwel
aan het bovenste ooglid,, o. * —, dzijnsnoêr, vr.
Gravelure, f. lam. Vuile taal, vr.
Gravement , adv. Zwaar. * —, Deftig,
Statig. * — Langzaam.
Graver , V. a. et n. Graveren, Snijden ,
Steken; fig. Prenten (in, dans), Inprenten, Griffelen, Grifen. *— (se),
V. pr. Zich, prenten (in , dans).
Gravettes, f. pl. Wormen om te yisschen,
,

Gratiola , f. zie Gratiole officinale. * —,

tuit,

trop parjer

nuit,

Men moet weten te spreken en te zwij.
gen * — (se) , v. pr. Zich krabben;

ook: Schurken, Scheuken, Zich schobben.

m. nmeerv.
Graveur, m. Snijder , Plaatsnijder, Gra-

voter , vr. ; — en cachet , Cachetsni j der , M.
Gravier, m. Steenzand, o. , Gri nte, vr.
*—, Zand, o.

Gravigrades, m. pl. orde van dieren, de

olifanten bevattende.
Gravirnètre, m. Zwaartemeter, m.
Gravir, V. n. Klauteren, Klimmen;
contre une muraille, Tegen eenen muur
opklimmen. * --, V. a. Beklimmen , Klimmen Rp .. .
Gravitation , f. in de natuurk. , Zwaartekracht, Helling, vr.
Graviré , f. in de natuurk. , Zwaarte,, vr.;
Centre de — , Zwaartepunt , o. *—,
Ernst, m., Deftigheid, Statigheid, vr.
s____., Gewigt , o. * --, van toonen ,
Zwaarte , Laagte , Diepte, vr.

GRAY
Graviter, V. n. in de natuurti. y Door de
zwaarte naar ... hellen.
Gravoir, in. naam van onderscheidene werk-

tuigen, als: beitel, om ijzeren sta ven door te kappen, werktuig om den
rand aan brillen te maken , enz.
Gravois, m. Puin, o.
Gra , ure , f. Snijkus:, Graveerkunst ,vr.,
Graveren , o ; — h l'eau fog te , Ets kunst , vr, ; — en manière noire, Zwarte kunst , vr. ; — en bois , h'outsncde ,
vr. * --, Graveersel , a. , Gravure,
vr. *—, Wijze van graveren of snij
vr.
-den,
Grazirrhinchus , in. zekere versteende vischtand.

Gré, m. Beweging, vr., ,Randrang, Vrije
wil, m. , 1I'elgevallen , Believen , o.;
Faire q. ch. de son (plein) — , Iets uit
eigene betveirsg doen ; Contre son -,

Met tegenzin , Tegen zijnen wil; Au
— de , Op de genade van; Avo ;r en—,
Prendre en —, c ron uer en —, Zich laten welgevallen. Niet kwalijk nerven;
Preedre en — , Genejyengeid voor . . .
opvatten ; ook: Geduldig or:dergaan ;
Savoir (hon) — à q. q. de q. ch., Iemand
iets danken ; Savoir mau-,ais — à q. q
de q. ch. , Iemand iets ten kwade duiden ; Se savoir bon — d'avoir fait q. ch.,
Zich over iets toejuichen ; De — à —,
Met wederkeerige toestemming; Bon —,
mal - -, TeRen wil en dank , Willens
of onwillens.
Grèbe , m. geslacht van vogelen.
Grec , cque , adj. Griekse/s. * — , m.
Griekseh , o. * — , Griek , m.; fig.
fam. 11 est — , Hij is een boze vos ; I1
nest pas fort —, hij is geed van de
snuggerste.
Gréciser , V. nt. Grieksche uitdrukkingen
bezigen. *—, De Grieksche kerk rol

gen.
Grécisme, m. zie .Hei'éniome.
Gréciste , m, zie Hei'éniste; fam. Pedant,

welke zich in zijne gewone taal van
Grielrsche ivoorden bedient, m.
Grecgae, f. Grieken vr. * _-, eerre schild.
pad. * —, zie Gféque.
Crecquer, zie Gréquer.
Gredin, m. Engelsche patrijshond, m.
* --- , fam. Landlooper, Bedelaar, m.
Greiinerie , f. Bedelarij , vr.
Gréemenr,m Uitrusting (van eenschip),vr.
Gréer , v. a. Bijzetten , tianslaan. * —,

Uitrusten , Optakelen
Greffe, m. Kanselarij , Griffie, vr. * --,
f. Ent, yr. * — , Enten , o. , Enting,
vr.; — en fence , Spleetenting , vr. i —

en approche , Zuigen , o.
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Greffer, V. R. Enten.

Greffeur , m. Enter , m.
Greffier, m. Griffier, m.
Greffoir, m. Entmes, o.
§ Gregarii , m. pl. familie van vogelen.
Grège , adj. f. , als : Soie — , zie Soie en
Ynarasse. * _ , f Repel , m.
Grégr ois , adj. m., in : Feu — , Grieksch
vuur, o.

Grégorien, nne , aslj. Gregoriaansch.
Grègues , f. p1. weleer, Broek, vr.; nog
geb uik. in : Spr w. Tirer ses —, De
vlupt nemen ; Laisser ses — quelque part,
,

Ergens sterven.

Grê^e , adj. Dun , Slank , Rank , Spicht i g , Fijn; van hier: voix —, Fijne
steras , vr. ; Ton — , Scherpe toon , m.
* _ , on., als : Donner du—, Den hoog
toon blazen. * — , f. Hagel, no.;-sten
fig. Hagelbui , vr, , Drom , m. ,
vr.
* —, bij wondti. , zeker hard
te ,
puistje aan de tt'enkbraauwen. *—,
zeker werktuig der kammenmakers.
Grélé , ée , adj , als : .Ere —, Mottig

zijn , Taman de kinderpokken geschonden
zijn ; Avoir l'air biera — , Er haveloos

uitzien.
Gréler, v imp. Hagelen. *— V. a. er,
hagelen ; van hier: Cet homme a été
grélé , Liet koren van dezen man is ver
zie Ruhanner. ' *—, V. n.-hageld.*,
fig. fam. — sur Ie Persil , Zijne usage oe-

fenen tegen geringe lieden.
Grelet , m. Moker , m. * -- , in de nat.
hiss. , zie Grillon.
Grelin, m. scheepsw , Greling, m.; — en
queue de rat , Grelin* aan het eene

eind dikker , dan aan het andere , m.
*—, in de nat. hist. , zie Gade poliache.
Gréloire , f. werktuig, om het gesmoltene

was tot reepjes te waken, of ook: om
het te korrelen.
Grêlon , va. .Hagelsteen , m. *.— , zie
Gréloire.
Grêlonage, m. Korreling van het was, vr,
Gréloner, V. a. (Was) korrelen.
Grelot , m e Bel, vr. , Belletje , o. ; fig.
fam. Attacher le — , De kat de bel aan

-binde.
C+relotter, V. n. Bibberen.
Grément, zie Grée -rent.
Grérial , m. Knielap van eenera bis-

schop, m.
Gremil, m. geslacht van planten.
Grenville, f. geslacht van visichen.
Gremi bet, m. zie !yosoti8.

Grenade, f. Granaatappel , m. *...-., bij

krigsl., Granaat, vr.
Grenadier , in. Granaatboons ,

M.

*,

Grenadier, m. * , zeker vischnet.
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Grenadière, f. Grenadierstaich , vr.

Ring , die om de lade en den loop van
een geweer gaat ,
Grenaclille , f. Passiebloem , vr.
Grenadin, m. zekere vogel.

zekere

vlceschspijs.

Grenadine , f. zijde , welke tot het maken
van zwarte kant wordt gebezigd.
Grenage , 0. Korrelen van buskrud , o.
Crenaille , f Korrels (van meaal) , M.
nieery.hagel (om te schietea), m.
*_, Koren, dat men aan het gevogel, geslacht van schelpen.
te geeft, o.
Grenailler ,, V. a. (lJ'Ieeaal) korrelen.
Grenailleur, rn Builer , die het meel van
de zemelen scheidt, m.
Grenasse , f. scheepsw. , Kleine bui , vr.
Crenac, in. Granaat , vr., Granaatsteen,
In. ; - syrien, zie Aitnandine. Ci.
troesiscisil , vr., zeker katoen.
Grenatite , f. naam van twee mineralen.
Crenaut, in. een visch.
Grené , in. Ineenomelting, vr.
Qrene!er ,, V. a Korrels op iets maken.
Crener, V. fl. van zaden, Schieten. *_,
V. a. Korrelen.
Greneterie, f. Handel in zaad, Zaadhandel , m.
Grenetier, m. Zaadkooper, on.
Grenetière, f. Zaadkoopster, vr.
Crenetis, in. Gekorrelde rand om munt.
_ Werktuig , waarmcstulskeis , 0.
de men zulk ee'sen rand maakt ,
Grenettes, f. Pl. zie Graiues d'Avigion.
Grenge, m. zie Grenage.
Crener, uh. Zolder, on.; —a fó 5, bolzolder, on.; —a blé, Korenzolder , on.;
- a sd , Zoutmagazijn , 0. ; ook : Geeeg: over de zoutzaken,o. S'-, Slech
te woning , Pliering , vr. ; Loger dans
Un _, OP eene vliering wonen.
scheepsw. , als : Embsrquer , Charger nu
vaisseau en -, Een schip met koren la.
den ; van hier: Charger (des pommes,
etc.) en -, (4ppels, enz.) zonder zak, fig. Koleen in een schip laden.
renscisuur , vr. ; La Sicile est le - de
1'Italie 2 Sicilië is de korenscheour van

Italië.

Crenouillard , na. naam van etn vogel.
renoUille , f. Kikvorsch , 1/orsch , on.
Pan, waarin eene spil draait, vr.
, eene
Gezwel onder de tong , o.

sch elp.
•Grenouillère, f. Jj'ikyorschengat,o., Kilt.

verscitensloot, vr. Lage ongezon.
cle plaats , yr.
Grenonillet , m. geslacht van planten , Se'
lomonszegel , on.
Grenonillette 9 1. zie Rane verte.

Zie Grenouille In de laatste beteek.
Grenu, ue, adj. van aren, 1/el (korrels).
*._, Cekorreld. s-.–, van olie , Drab.
big.
Crèque, f. Zaagje der bookbinders, ons

den rug in te zagen, o.; Relierà la — ,
Met eenen gladden rug binden ; fani.
Potage a la -, Smakelooze soep , vr.
Gréquer, v. a. (Den rug van een boek)
inzagen.

Grès , m. Biksteen , m. ; van Icier : Cruche de -, Steenen krisik, Keulsche
bruik, vr. -, Pl. Slagtanden van
een

wild

zwijn,

on. meerv.

Gréoer , zie Geésiller , v. a. in de a, be.
tee kenis.
Gréseux , use , adj. Steenachtig.
Grésil, m. Fijne hagel, on.
-, Fijn ge
stooten glas , 0.
Gréoillemenc , m. Stofhagelen , e.
,
1/erschroeijing , vr.
Grésiller, V. imp. Stof/sagelen. *._., v. a
Doen rimpelen , I7erschroeijen. -,
bij glazenmak , Gruizen.
Grésillon, na, soort van meel, Grinte,
vr. ", zie Grilion.
Greslifl , m. Kabel van het vertuianker , m.
Grésoir , m. bij glazenin. , Gruisijzer, o.
G-ré-sol, m. Sol, vr.
Keulscio
Gresserie , f. Biksteen , o.
Biksreengroef,vr.
aardewerk, o.
Greuvier , m. geslacht van planten.
Grôve, f. Vlakke, zandige oeyer, on.
0 _ , Beenwapen , 0.
Grever, V. a. Bezwaren.
Grevillée , f. geslacht van planten.
Grianeau , zie Tétras.
Grias, m. zekere boom.
Gribane, f. scheepsw. , soort van bark,
zonder klei met naasten en zeilen.
Gribletre , f. Op den roostergebraden ene.
den varkensvieesch , o.
rjbouit1age , m. pop. Kiadoverk van ee.

nen

schilder,

o.

Gribouiller, v. a. pop. Bekladden.
Gribouillette , F. Grabbeispel , o. ; Jeter a
la - , Te grabbel gooijen.
Gribouri, m. geslacht van insecten.
Grièche , adj. enkel in: Orde - , Brand.
netel , on ; Pie -, Bonte ekster, on.
Grief, ève, adj. Zwaar, Hard, Streng.
*_, na. Nadeel, Leed, 0., Grieve,
vr. " , K/ago , Grieve , vr.
Grid , m. eene plant.
Grieux, zie Griou.
Grièvement , adv. Zwaar , Zeer.
Grièveté, f. Grootheid, Zwaarte, vr.
Griffade, f. Krab,vr.
Griffard, in. zekere roofyogel, Grijpvo•
gel, ass.
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lClaauw, m.; fi g, Klaauw,m.,
Magt, vr.; fig. fain. Donner fin coup
de - a q, q. , Lui dormer de la, 1O
mand eene slechtø dienst doen.
Naainstenpel , in.
, Haauwt]e (der
ranonkels) , o. *_ Stempel op tin,
on. ° - , zekere tang.
-, naa°Jo Van
iiersc/zeidere verktuigen , die naar een'
vogelklaauw gelijken.
Griffer, V. a. Met de klaanwen vatten.
, ras van
Griffon. to. Grijp"ogel, m.
Engelsche honden.fabelacheig
dier, Griff'oen, m. zekere vijl.
Griffonnage , rn Gekrabbel, o., Hanepoo
ten, vs. meery.
Griffonnetnent, in. Cekrabbel, JCrabbeleis,o.
Griffonner, V. a. Slecht schrijven, Krab.
belen.
GrilTonneur, In. Slecht schrijver, m.
Griffonnier, m. zie Griffonneur. °-, Slecht
gravenr , m.
Criguard, m. naam van zekere gipsiagen.
Grigne , f. zeker gebrek in het hoedenvilt.
Grignon, rn Kerst, Bovenkorst, vr. *_,
Olijvendroesene , in. '°-, geslacht van
planten.
Griguoter , V. 11. Knaanwen ; fi g. fain. Klei.
na voordeelen behalen.
Grinotjs , in. bij gray, , Sneden met eene
bevende hand gemaakt , vr. ineerv.
Crigou, m. fam. Gierigaard, Vrek, vs.
Grigri, m. twee soorten van paimboomen.
fig. fait. Ene sur
Gril , m. Rooster, rn
le -, In verlegenheid zijn»
bij
plaatdrukk. , Rooster , vs.
Griliade, f. Op den rooster gebraden
vleesch, o.
Crillage, in. .Roosterwerk , Traliewerle
0. - , ileegene een weinig geroosterd
is. - , in de metaaismelt. , Rooste
ren, o.
Grilagine , zie Griolagine.
Grille , f. Tralieit'erk , o. s.—, Tralie,
vr. ° - , Fiaardrooster ,. on. , Hekje,
Rooster, vs. Snuifrasp,
0.
vr.
, naam van verscheidene din.

Grillon-taupe , vs. zie Courtillière.
Grillot, m. bij spiegeim., zeker blok.
zie Grillon.
Grilloter ,, V. n. Piepen , Krekelen.
Grills, vs. p1. jonge zalon , no.
Grimace, f. Vreenod gebaar,, o., Grija..
zi;s', Grimas , vr. ; fig. Geveinsdheid,
Uitvlugt , vr. ; (,ok : fig. Faire la - It
q. q., 1é.-nand onvriendelijk ontvangen;
van een kleed , eva. : Ii fait la -, Het
waakt valsche plooijen. *_, Naai.
kistje met een speldenkussen er op, 0.
*_, als: Couteau It -, zeker knip.
vies , da: men niet kan openen , zonder
de eene zijde van het hecht to ver
schuiven.
Grimacer, V. II, Gezigtentrekken; fig. fain.
van een kleed , enz. , zie Faire la grimace.
Griniacerie , f. Gezigten noaken , o.; fig.
Veinzerij, vr. °-, in de kunst. , On-

Grlife, f.

gen , die eenigziozs naar eene trails

gelijken. * _ , zekere wol.
Griller, v. a. Roosteren. •_, Zengets,
J-erzengsn , Verbranden. *_ , Net crarn

lièn voorzien. - (se) , V. pr. Verbranden. * -, V. fl. fig. Branden van
ongeduld of verlangen.
Grilletier ., in. Traliemaker , m.
Grilloïdes, n. Pl familie van insecten.
Grilloir , ni. Roostfornuis , 0. Roost.
plaats , v r.
Grillon , vs. geslacht van insecten , Kre.
kel, in. *..,Duinsschroef, vr.

Geillonss , f. p1. stans van insecten.
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natuurlijk zijn.

Grisnacier , ère , adj. Die gezigten trekt.
* - , m. Haichelaar , vs.
Grimacière , f. Die gezigten trekt. *,.

Iluichelaarster,

vr.

Grimaud m. Leerling der laagste klassem.
Grime, m. op het tooreel, Belagchelijke
grijsaard,

no.

Grimelin,m. fam. Krninselaar in het spel,on.
Grimelinage , m. fam. Laag spelen , o.
Grimeliner, V. fl. Slechts ons cone kisinig..
loeid spelen.
Grimer (se), v. pr. Het voorhoofd from.
sen , om de rol yam eenen belagchelij.
ken grijsaard te spelen.
Grimme o : Chèvre.de.grimme , f. zeker
dier.

Grimmie, f. geslacht van planten.
Grimoire,m. Oproepen van de zielen der
afgestorvenen, 0.
Tooverboek,
Beziveringsboek , o. ; fi g. fam. Donkere
geztgden ofgeschriften, o, nsry., On.
verstaanbaar geschrift, 0.
Grimpant, te , adj. Kruipend. Zich aan
iets anders hechtend.
Grimper, V. a. Kianteren.
Gritipereau , no. geslacht van vogelen,
J3oomkruiper, Boonohakker, Boonopik.
ker , Boonosluiper, no., Pimpelmees, vr.
Grimpeurs, no. p1. orde van vogels".
Grincement , vs. enkel in : - des dents,
Tandengeknars,

o.

Grincer , v. a. enkel in: - des dents, Op

de tanden knarsen.

Grincher, v. n. van brood, Heel korstig
zijn.

Grindelie, f. geslacht van planten.
Orinette f. een vogel.
iV. n. van jonge vogelen , Sf11.
pen. . °, V. a. fain. Weurimn.
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Gringuenotter , v. n. van den nachtegaal,

m. Grijskop , m. *--, Knecht zonder
liverei , na. * -, zekere aap. *_, z i e
Fouine de la Guiane. *-, zie I-Iirondelle de rivage. * , zie Gecko turc. * -,

Slaan.
Griot, m. zie Genét purgatif.
Griots , m. pi. Grinte (van meel) , vr.
Griotte, f. zeker marmer, donkerrood met

zwarte strepen. * -- , Groote zwarte
kers , Turksche kers, vr.
Criottier , m. Turksche kersenboom, m.
Griou, zie Grisou.
Griphe, m. soort van raadsel.
Grippe , f fate. Voor i n,Eenomenheid , vr.;
Prendre q. q. en -, Tegen iemand voor
zijn. * - , in de geneesk. ,-ineom

zekere zinking , Griep, vr.
Gripper , V. a. fam. Pale en , harten. * --r
(se) , v. pr. Kreukelen , Krimpen.
Grippe sou, m. veroud , Ontvanifer van

interessen voor eene geringe belooning,
in.; fig IJ'oeke raar , m.
Gris, se , a(j. Graauw, Grijs ; van hier:
Vin-, Bleekroode wijn, m.; I1 faic (yin
tejnps) - , De lucht is betrekken, Het
is guur en betrokken weer; fig. fare.
Faire gr =se mine à q. q., Iemand onvriendelijk bejegenen ; spr. w. La nuit
tons clia s sopt - , In den nacht zijn
alle katten graauw. *—, bij hoekdr.,
als : Legtres prises, Houten letters, vr.
aneerv. Een weinig beschonken.
*-, m. Grijs, o. , Grijze kleur, vr.;
_ cendré , 4schgraau wv ; -- blanc, Ligt grijs, o. ; - bron , Donkergrijs, o. ; sale, Vuilgrijs, o ; - de lin, Plaschkleur, vr.; - pornmelé, Bppelbloesen,-, m.
Grisaille , f. Grijs in grijs , o. ; Peincire
en -, Grijs in grijs schilderen. *-,
Graauwtje , o. , Vermenging van
bruine en witte haren vo; r p rui ken , vr.
Grisailler, V. a Graauw schilderen.
Urisar , m. soort van zeer harden steen
Grisatre , adj. Grijsachtig , Graauwachtig.
Grisbock, m. een dier.
Grise-bonne , f. zekere zomerpeer.
Griser, V. a. Een weinig dronken maken.
* - (se) , v. pr. Eenen roes drinken
Zich bezuipen.
Griser, m. jonge distelvink, rn.ze•
leer dier. * - , ondergeslacht van vis schen. *—, zie Arbousier.
Grisetfe , f. Kleed van grijze stof, het-

nelk ,geringe vrouwen dragen , o. °-,
Geringe vrouw , vr., Gering meisje, o.
*-, naars van verscheid^ne vogels. *-,
een insect. * - , soort van makreel.
Gris -g' is , m. afgod; beeld der Negers.
Grislag ne, f. een visch.
(rislé , m. geslacht van planten.

risoiler, V. n, van den leeuwerik, Zin
-gen.

C.rison, ene, adj, van haar, Grijs. *-,

soort van adder. * _ , naam van twee
soorten van visschee.
Grisonner , v. n. Grijs worden.
Grisou, ou : Feu - , zie Feu-brisou.
G,ispendart, m. zie Pie_griéche écorcheur.
Gris -perlé , m. soort van Agaric.
Grive , f. Lijster , vr. ; - de Bohêze , zie
Jaseur; -- dorée , zie Loriot d'Europe ;
- de ver, zie Vanneazt combattant on
Paon de nier. * -, zekere schelp.
Grivelé , ée, adj. tfrit en grijs gespikkeld.
Grivelette, f. Kleine lijster, vr
Gri.elé.visqueux, m soort van Agaric.
Grivois , in. Vlug soldaat. * - , se, adj.

Luchtig , Vrolijk.
Grivoise , f. Luchtig vrouwtje of meisje

bij een leger, o., Legerhoer, vr. *-,
Tabaksrasp , vr
fs rivuiser , V. a. (Tabak) raspen.
Groat , m, eene Eng munt van 4 pence.
Groégroé , m. zekere hort.
Grog , rn zekere drank.
Grognard, m. fam. Groenpot, m.
Grogne , f. fam. Gemelijkheid , Knorrig.

held, vr.
Grognement, m. van een varken, Geknor,
o. ; fig. fam. Knorren , Groenenen , a,
Grogner, V. n. van een varken , Knorren;
fig. fam. Knorren , Grommen.
Grogneur, use, adj. fans. Knorrig, Grom
wig , o.

Grognon, ene, adj. zie Grogneur. *-,
m. Knorrepot, Grenspot m.
Grogt,onne , I. Knorrig ~w ijf, o.
Groin , m. Snuit (van een varken), 'n,
* _ , zekere vs s ch.

Groin-de•cochon, m. eene plant, Varkens.
snuit , m.
Groiser, zie Gréser.
Grcoisil, m. Gruis van glas, o.
Groison , fl. Krijt der perkementmakers s yr.
Grolle, f. zie Freux.
Groma, m, in de oude gesch,, Meetroe

vr.

-de,

Gromathique , adj. , als : Art - , Akkermeting , vr. ; Wiesure - , Landmaat, vr.
Groinmeler, v. a. et n. Mompelen, .lUor-

ren , Brommen.
Gronrmeleuux , use, adj. w. gebr., Knor.

yin, Gernf lijk.
Grondabte , adj, sn gebr., Bekijvens waard.
Gronde , f. zeker speeltuig , zie Trompe.
Groncletnent, uw. Gebrom , Gerommel , o.
Gronder, v. n. Knorren, Brommen , Gramuses; ; fig. Rommelen, -Brommen, Gen-
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Een , Loeilen. * -, V. a. Beknorren',
Bekijven,
Cronderie, f. Bekijving, vr., Gekijf, o.

Kijfachtig , Knor rig. * _, m.Kijver, Knorrepot , Brom

Grondeur, euse , adj.

-pot,n.
Grondeuse, f. Kijfster, Knorrepot , vr.,

Knorrig wijf, o.
Grondin,m. een visch. * -, zie Groneau.
Grone, m. geslacht van heestertjes.
Groneau, m. zie Trigle lyre.
Gronove, f. eene plant.
Gros , sse , adj. Groot , Dik , Zwaar; Un
- homme, Een zwaar man, in.; Une
grosse femme, Eene zware vrouw ; Une
femme grosse , Eene zwangere vrouw ;
Elle est. grosse , Zij is zwanger , (el-

ders : Zij is zwaar) ; fig. Zwanger;
* - , Grof, Dik ; - ft1, Grof garen , o.;
-- vin, Gemeene wijn, m. ; van hier:
Grosse viande , Vleesch van den slager,
0. * -, Groot, Talrijk. * -, Groot,
Zwaar, Buitengewoon ; vandaar : Jouer
- jeu , Grof spelen ; Préter à grosse
asure, Woekerwinst nemen ; - bagage,
Zware bagaadje , vr. ; . De grosse paroles , Hooge woorden , o. meerv. ; Cot

homme n'a qu'un - bon sens . Deze man

heeft wel gezond verstand , maar hij
denkt niet fijn. * --, als : fig. Parler
h q. q des grosses d , nts , Uit de hoogte

tegen iemand spreken; Toucher la grosse corde, [let hoofdpunt eener zaak
aanroeren; Faire Ie - dos ,A Eene trot.
sche houding aanue ►saen ; Etre - de di.
re, etc. q. ch., Branden van verlap.
gen , om iets te zeggen , enc. ; Les poissons mangent les petits , De groote
visschen eten de kleine ; Avoir les yeux
- , Gezwollen oogen hebben , Dik on.
der de oogen zijn ; Avoir les yeux - de
la ► roes, De tranen in de oogen hebben;
.Avoir le coeur - , Verdriet hebben;
11Ion coeur est tout - , Mijn gemoed is
vol. * - , bij mets. , als : - mur, Zware muur , m. * - , scheepsw. , als : -

temps,

Storm , m. ;

La mer est grosse ,

De zee is onstuimig; JVlettre à la grosse
aventtsre , zie , Aventure. '* - , van een
paard , als : Etre - d'haleine , Snuiven,
Sterk blazen. * - , m. Dikste , Zwaarste, Grootste, Voornaamste , o. ; Le -

de l'arbre, De stam van den boom, m.;
spr. w. , Il faut se tenir au - de l'arbre ,
Men moet zich aan het gevesrigde.gezag houden; Le - de 1'arnuée, Het
hoofdcorps , o.; Un -- de cavalerie,
-Eene bende ruiterij; Le -- du monde,
H,et grootste deel der wereld. *_,

,Vierde lood, o. * ^-, adv. Grof, Veel;
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van hier: Coucher - an jeu , Veel op
déne kaart zetten; fig. Coucher -, i^an
groote dingen spreken ; ook: geel wagen.
* --, als : En -, adv. In het groot;
ook : In het algemeen , Over het geheel;
Tout en -, 4/les zamengenomen. * -,
m. eene Duitsche munt , Groschen, m.
* - , als: Livre de -, Pond -groot, o.
Gros-bec, m. geslacht van vogelen.
Gros-blanc , in. Lijm , yr. en o.
Gros-canon , zie Canon.
Gros-de-Naples, m. Bene zijden stof.
Gros-d'énomes , na. Stukken van do bil
des hert:, o. meerv.
Gros-de-Tours , m, eens zijden stof.
Groseille , f, dalbes, dalbeziá, yr.;
verte, Kruisbes, vr.
Groseillier, m. ,4albessen;truik, Elalbes.
senboom, Aalbeziènstruik, 4albeziënboom, M.
Gros fa , m. weleer, zekere kerkmuzijk.
Grosil , m. Gebroken glas , o.
Gros -mondain , m. soort van groote duiven.
Gros-noir, m. soort van lei.
Gros-paragon , m. zekere drukletter, zie
Paragon.
-

Gros-romain, m. zekere drukletter, zie
Romain.
Grosse , f. twaalf dozijn , Gros . o. * - a
bij regtsgel. , Expeditie , Grosse , vr.

Grosse-queue, zie Hoche-queue.
Grosserie , f. Grove ijzerwaar , vr. s-,
Groothandel, m.
Grosses-de-fonte , f, pl. Groote drukletters,
vr. meerv.
Grossesse , f. Zwangerschap , vr. * - ,
Draft, vr. * - , Dragt igheid , vr.
Grosse-téte, f. zie Bouvreuil et Gros-bec.
Grosseur , f. Dikte, Grootte , vr. *.-.
Dikte , Zwelling , vr.
Grossier , Are, adj. Lomp , Ruw ; fig. Donner une idee grossière de q. ch. , Een
ruw denkbeeld van iets geven. - *- s
Grof, Ze aar. * - , Grof, Gemeen,
Ruw. °- , van menschen , enz. , Lomp,
Onbeschaafd, Ruw. *-, Slecht opgevoed , Lomp , Boersch , Ongemanierd.
* - , Grof, Lomp Ure faute grossière,
Eens lompe fout,vr . * - ,inden koopha,
als : Marchand -, Grossier, Groothandelaar , m.
Grossièrement, adv. Lomp. * -, In het
algemeen , In het ruwe.
Grossièreté , f. Lompheid , Grofiseid, yr.
* - , Onbeschaafdheid , Onbeschoftheid ,
,vr. *-, Lompheid, ver., Lomp gezegde , o., Lompe daad, vr.
Grossir, V. a. Doen groeijeu , Vergrooten,
Versterken , Doen zwellen, Grootex
maken. * -, Vergrooten, Greeter doen
;
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schijnen ; fig. Vergrooten," * -- (se) ,
V. pr. et: * --, v. n. Groeijen , Groot
of Grooter worden, Zwellen , Aangroei jon, Wassen, Toenemen.
Grossoyer, V. a. bij regrsgel., Uitvaardigen, Expedieren , Eene expeditie of
grosse van ... maken.
Gros-temps, m. Stormachtig weér, o.
Gros-texte , m, zekere drukletter , zie
Texce.
Gros-ventre, m. naam van zekere visschen.
Gros-yeux , m. zekere visch.
Grotesque , adj. Grotesk ; fig. Vreemd, Belagchelijk , Wonderlijk..
Grotesquement, adv. Belagchelijk.
Grotesques, m. pl. Grotesken (d. i. wonderlijke versierselen) , vr. meerv.;
Peindre des -- , en` - , Grotesken schil.
deren.
Grotte, f. Hol, o., Grot, vr. *-, Grot,vr.
Grou*, m. , Grouette, f. Steenachtige klei.
grond , m.
Grouetteux, use , adj. van den grond,
Steenachtig.
Crougrou, m. soort van palmboom.
Grouillant, te , adj. fam. Wemelend; Ce
fromage est tout = de vers , Deze kaas
, wemelt van wormen ; van hier : Ii a six
enfans tout grouillans , ,Hij heeft zes
springlevende kinderen.
Crouillement, m. Gerommel" (van iets s
dat zich beweegt) , o.
Groruiller , V. u. fam. als : Le venire me
grouille, Het rommelt mij in het lijf;
Personne ne grouille ici, Er beweegt
. zich niemand.
Groniner, V. n. van een varken, Knorren.
Groulard, m. zie Traquet. * — zie Bouvreuil.
Group, tn. Zak goud of zilver, dien men
per post, enz. naar elders zendt, sta.
Groape , m. Groep , vr.
Grouper , v. a. Groeperen. * --, v. n. Eene
groep uitmaken.
(ruage , m. Wijze , waarop men een bosch
verkoopt en velt , vr.
Gruan , m. Gort , vr., Grutten , vr. ncrv. ,
Grutjes , o. mrv. ; — d'avoine , Bayer.
gort , vr, ; — d'orge , Gepelde gerst , vr.
* _ , Havergort, havergortpap , vr.
* -- , in de zoutk. , Zoutvat , ter ver.
voering van het zout, o. *•-, in de
werkcuigk. , Kraan, m.
Grubbi , m. geslacht van boomgin.
Grue , f. geslacht van vogelen , Kraan,
.Krraanvegel , m. ; spr. w. , Faire le pied
de - , Lang staan wachten. * - , in de
sterrek., zeker sterrenbeeld, Kraanvo.
gel, m. *-, in de werktuigk,, Kraan, m,
Greer, v. a. Grutten.

Gruel, f. pl. bij smeden, Wip, om zware

578
8

stukken op het aanbeeld 'te bron.
gen , yr.
Gruger, V. a. Knappen , Kraken, T7erbrij ,
zelen (met de tanden) *- , Opknap.
1

pen, Opeten; fig tam. I1 gruge son fait
Hij maakt den boel op ; 11 aura hient8
grugé son petit fait ; lei j zal zijn ar.
"moedje er spoedig door hebben; -- q. q

Iemand opeten of opvreten (d. i. zijn+
bezittingen).
Grugeoir, zie Grésoir.
Gruina , Gruinalis, f. soort van geranium
Gruma, zie Groma.
Grime, f. als : Bois en -, Ruw hout
Hout

met den. bast, `o.

Grumeau, m. Kleuter, m., Klont, vr
(bloed, melk,

ens.)

Grumel, m. Haverbloem om te vollen, vr

Giumeler (se), v. pr. Klonteren.
Grurneleux, use, adj. Klonterig. k ,On
gelijk.

* -, Met

hardigheden.

*-

Steenig , Steenachtig. *.-, in de plantk.
Broos

,

Knappend.

Grumelures, f. p1. bij tinnegiet., Kleifa

in het tin , o. meerv.
Gruyer , ère , adj. , als : F aucon - , Kraan
valk, Valk, die op de kraanvogeljag;
is a fgeri,gt , m. ; Faisan -, K na/al
gaatjes

,

zant ,- (d. I. faizant , die naar eens;
kraanvogel gelijkt , .m.; Seigneur Heer , ''elke van de bosschen zijner on
derhoorigen zekere belasting kun hef

fen , m * - , m. Boscjhregter, m. * zie boven Faucon g'uyer
Gruyère kaas , vr.
Gry-gry, m. een vogel, naar zijn
dur genoemd.
Grylle , f. zie Petit guillemot.•

Gruyère , m.

ge/uic

Gryliiformes, Grylloides, m. pl. famili:
van insecten , zie Sauteurs.
Gryïlos , m. geslacht van insecten.
Gryphe, zie Grirhe.
Gryphée, f. geslacht van schelpen.
Gryphites , m. pl. zie Gryphées fosiles.
Grypose , f Kromgroeijing der nagels bij

teringachtigen ,

vr.

Grysbock, zie Gr'shock.
Guacari, m. een visch.
Guacatane,, f Bene plant.
Guacco, m. soort ran Crabier d'Italie.
Guahex, m. zie Zéba.
Guaiacana, f. geslacht van planten.
Guainumbi acajuba , F. soort van Passiflore
Gnfinumu , m zeker schaaldier.
Guairo , interj. geschreeuw op de jagt ten

teeken,

dat

de

valk moet losgelaten

worden.

Guais , adj. m.,

haring,

ia.

als

: flareng - ,

Ledige
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Guanabane, f. vrucht van eens soort
Corossolier.
Guandatava, f. soort van plant.

van

Guangue, m. een viervoetig dier.
Guano, m. zekere aarde ter bensesting.
Guaperva, m. naam van twee visscreen.
Guapire, tn. een boom.
Guapuru, m. een boonspje.
Guaial, m een dier.
C=uarana , m. soort van Ibis.
G uarapucu , m. een visch.
Guard D , m. een buffet.
Guardiule, f. eene plant.
Guare , m, een visch.
Guari, m. een palmboom.
Guariba, zie Gouariba.
Guatapuna, m. soort van Brésillet.
Guattère, f. geslacht van planten.
Guatucupa , m. een visch.
Guayavier, zie Gouayavier.
Guaze, m. een visch.
Guazuma, m. een boom.
Gué , m. yjraadbare plaats , Ondiepte , vr.;
Passer une rivière à -, Eens rivier
doorwaden ; fig. Sander le -, Onder de

hand iets trachten te vernemen.

Cu/able. adj, Lhaadhaar.
Guèbres, m pl. Guebren, m. meere.
Guède, f Woede , vr. * -, m. Staak voor

een leeuwriknet, m.

Gué{ier, v a. Met iveede verwen.
Guéer, v. a. Spoelen , .dfwasschen; van
hier: - tin che , al, Met een paard in

het water rijden.
Gueldre , f. zeker vischaas.
Guelfes, m. pl. in de gesch., Guelfen , m.

meert'.
Guelk , m. zie Morue.
Guernbe , f. zekere vrucht.
Guémul, m een dier.
Guenille , f. Tlersleten kleed, o. * -, pl.
Guenilles, Oude kleeren , o. mrv., Lom-

pen, in. meerv., Vodden, vr. meerv.
Guenillon, m. Oude lap , m.
Guenipe , f. fam. Slo,zs , Morsebel , vr.

* -, Ligtekooi, Hoer, vr.
Guenon , f. elpen geslacht, o. * -, Wijfje

van eenen aap , o, , Meerkat, vr. ; fig.
pop. zie Guenipe.
Guenuche, f. Kleine meerkat , yr. *-,

jonge aap

, M.

Guépard , m soort van dieren.
Guêpe , f. eslacis r van insecten , Wesp, vr.
Guépiaires , f. pl stam van insecten.
Guépier, m. Wespennest. *-, geslacht

van vogelen, Bijenwolf, m. * -, ge slacht van kampernoeljes.
Guépinie, f. geslacht van planten.
Guéraekiao, m. eene plant.
Guère , Guères, adv. als : Ne ... -- (de),
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Weinig , Niet veel, Bijna niet, Bijna
geen; ook: Zelden, Niet dikwijls.
Guéréba, m. zie Singe ouarine.
Guéret, m. Nieuw gebouwd land. o. *-,
bij dicht., Bebouwbaar land, o.
Guéridon , nt. Knaap, waarop risen licht
zet, Lichtdrager, m. *-, in de zijde
Spoeltafeltje, o. * - floes--fabrijken,
vat, 0.
Guérir, V. a. Genezen. *-, Heelen. *-•
(se) , v. pr. ets * - , v. n. Genezen; fig.

Genezen.
Guérison , f. Genezing, vr.
Guérissable , adj. Geneesbaar.
Guérisseur, m. ongebr., Die geneest.
Guérite , f. Schilderhuis , o.; fig. fam.
Gagner la -, De vliegt nemen.
Open paviljoentje op een dak, o.
Guerlande, f. Band in den boeg van een

schip ,

M.

Guerlin , zie Grelin.
Guerlinguet , m. soort van eekhorentje.
Guerre, f. Oorlog , Krijg , m.; Art de
Ia - , Krijgskunde , vr. ; Ruse de -,
Krijgslist, vr. ;.spr. w. A la - comme
a la --, Men kan het niet altijd op
zijn elf en- dertigste hebben; fig. farm.
Faire la - a q. q. de q. ch , Met iemand
over iets schertsen ; Faire la - à i'oeil,
Een oog in 't zeil houden; Y aller de
bonne - , Ernst gebruiken , Er ernst
van maken. °-., naam van zeker spel
op de biljart.
Guerrier, ère, adj. Krijgshaft, Heldhaf.
tig. Op den krijg of oorlog betrekking hebbende. * -, m. Krijgsman,
Krijgvoerder, M.
Guerrière, f. Krijgsheldin , yr.
G uerroyer , V. n. fa m. Krijgen , Krijg veeren ; fig. Twisten.
Guerroyeur , m. fam. Torst, die gaarne
krijg voert, Vriend . van oorlogen, m.;
fig. Vriend van twisten, m.
Guesde, zie Guède.
Gueste, f. in Perzië , El, vr.
Guet, m. Schilderen, o.; Etre au --,Faire
le - , Op schildwacht staan , Schilderen. * -- , Wacht , Nachtwacht, Rondewacht, vr.; Mot du -, Wachtwoord,
o.; fig. Etre an -, Avoir l'oeil en 1'oreil,
le an - , Een oog in het zeil houden,

Oppassen.
Guet•apeus, m. Poorbedachte moord, Sluik
Overlegd scheln:stttk, o.;-mord,.;fig
Dn -, Met voordicht.
Guêtre, f. Slopkous, vr.
Guêtrer, V. a. Slopkousen aantrekken. *-,o
(se), v. pr. Zijne slopkousen aantrekken,
Guettard , m. geslacht van planten.
Guette, f. Schoorbalk, in.
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Guetter, V. a. fam. Bespieden, Beloeren, ' Guide-du-oriel, m. soort van, koekoek.
Loeren op..., Oppassen; fig. Oppassen, Guider, V. a. Den weg wijzen; fig. Ge-

Opwachten.
Guetton , m. Kleine schoor , m.
Gueulard , m. fam. Schreeuwer , m.
Gtieiule, f. Mull, Bek , m. ; fig. Venir la
- enfarinée , Onverwachts en zonder
schroom komen; fig. fam. Etre fort en -,
Veel en luid spreken. * - , van onder
dingen, Mond, m., opening,-scheidn
VI.., Bek, in.; van hier: Futaille à bée , Mat, op het eene einde open , o.
*-, scheepsw., als: - de loup, Keep,
om een stuk in te voegen, vr.
Gueule•bée, f. Verlaat van Bene kom, o.
Gueuléee , f. - Bek vol, m.; fig. fam. pl.
Gueulées , Vuile taal, vr.
Gueuler . V. n. bas , - Schreeuwen , Veel en
luid spreken. * -, V. a. bij jag. , Goed

pakken.
Gueulette, f. Opening in Benen glasoven, m.
Geeules, m. in de wapenk. Roode kleur, vr.
G iueusaille , f. fan. Bedelpak, Gespuis, o.
Gueusailler, V. n. fam. Bedelen , Schooijen.
Gueusant , te , adj. , als : Gueux - , Schooi jer,, M.

Gueuse, f. Stuk gegoten i'zer,^o., Gans,
vr. * -, op de biljart , als: Etre en -,
Avoir de la - , Gemaskerd zijn. * -,
•zo/rare stof, zie Plicole. *--, soort van
.kant. •-, Bedelaarster, Schooister.,
vr. * - , Gemeen wi/f, o.

Gucuser, V. n. fang. Bedelen.
Gueuserie , f. fam. .Bedelarij , vr.
(:ueuset, m. Klein stuk gegoten ijzer, o.
Gueusette , f. Verwbakje der schoenma
-kers,o.
Gueux, use, adj. fans. 4rm, Behoeftig.
* - ,- m. Bedelaar, m. * -, Gemeene
kerel , Dief, on.
Guèze, zie Gueste.
Guhr , 'm zekere s:iijnstof.
Gui, m. Mistelboompje, o., Marentakken,
m. mrv. *-, scheepsw. , C j k , vr.; - de
palan , Uithouwer van eenen take!, m.
Guiabara, zie Coccolobis.
Guib, m. een dier.
Guihert, m. zeker linnen.
Guichet, m. Winket , Deurtje , o. *-,
Luik, Traliedeurtje, o.
Guicheiier, m. Cipiersknecht, m.
Guide, m. Gids , Wegwijzer, m. *-, in
de krijgsd. , Guide , m. *-, f. Leireep , m., Leisel , -o.
Guide A ne, m. zeker werktuig, om eene
drilboor vast te houden. *-, bij R. K.,
zeker boek. * - , fig. fam. Ezelsbrug ,
er.,112emorieboekje, Aanteekenboekje, o.
Guideau, m. zeker vischnet.
Guide-du-lion s zie Caracal.

leiden.
Guidon, m. weleer, Standaard der rui teri j , m. * - , Standaarddrager, »s.

* -, in de toonk. , danwïjzing, vr.;
van hier : -- de renvoi, Renvooi , o.
* -r, Mikijzer, Vizier, o.
Guidonia , f. geslacht van planten.
Guier, m. geslacht van planten.
Guignard, m. soort van pluvier.
Guignart , m. soort van Salmone.
Guigne, f. Spaansche kers, vr.
Guigneaux, m. pl. Steekbalken tussehea
de daksparren, m. meerv.
Guigner , v, n. fan. Gluren , Turen ; - de
l'oeil, Lonken. *-, v.a. Op iets Joe.
ren , Naar iets uitzien , Iets in hei

oog hebben.
Guigner , m. Spaansche- kersenboom , m.
Guignole , f. Stokje , waaraan men klei n
ne weegschalen hangt, o.
Guignolet, m. Kersendrank , m.
Guignon, m. fam. Ongeluk, o.
Guigue, f. Jagtwaeen , m.
Guilandina, f. geslacht van planten.
Guilboquet, m. Paralel - liniaal , o.
Guildille , zie Guetdre.
Guildive , f. zie Tafia.
Guildre , zie Gueldre.
Guilée, f. zie Giboulée.
Guillage , m. Werking (van bier in va te n), vr.
Guillante , adj. f. van bier , Werkend,

Gistend.
Guillaume, m. Schaaf, vr.
Guillediri, m. Engelsche ruin, die de0
tel gaat, m. .
(3urlledou, m. , als: Courir le -, Dei
nachts in de hoerhuizen loof)en.
Guillemet , m. 4anhalingsteeken , Ganze.
oog („ of "), o.

Guillemeter, v. a. Tusschen aanhalings.
teekenen plaatsen of daarmede voorzien.
Guillemot, m. geslacht van vogelen.
Guiller, V. n. van bier , Werken , Gisten,
Guilleret, tte, adj fam. vrolijk.
Guilleri, m. Gesjilp (der musschen), o.
Guillocher, V. a. Met guillochis versieren,
Guillochis , m. Uit een , twee of meer,
regthoek`ig in elkander loopende parel.
lelie trekken , lijnen of platte strepen
bestaand sieraad, dat als ware he
eene soort van doolhof vormt , gelijk
men in de tuinen van palm, of buiten
op donzen , zakhorlogies, enA.. pleegt te
maken , o.
Guilloire, f. Gestkuip, vr.
Guillotine, f. Guillotine , vr.
Guillotiner, V. a. Groillotineren.
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Guimauve, f. geslacht van planten , lila.
luwe, vr.
Guimaux, m. p1. veroud. , Weiden, die
men tweemaal 's jaars maaide, vr. mrv.
Guicnbarde , f. Hooiwagen , Wagen , m.
*-, Mondtrommel , Mondharp, yr.
* - , zeker kaartspel , zie Mariée. * --,
zeker gereedschap der schrijnwerkers.
Guimberke, f. Sieraad aan den slotsteen
van een Gothisch gewelf, o.
(luimpe , f. Halsdoek (der nonnen), o.
Guimpé , ée, adj., als: Doucine guimpée,
zekere doucine.
Guimple, m. weleer, zekere belasting op
het zout.
Guinche, f. soort van likhout.
Guinda , m, soort van lakenpers.
Guindage, m. Ophijschen, o.
Guindal, m. Tindaas, o., Schijf, Katrol , vr.
Guindant, m. scheepsw., Breedte (eener
vlag), vr.
Guindas , zie Guinclal.
Guinde , f. zekere kleine lakenpers.
Guindeau , zie Guindal.
Guinclé, ée, adj. Opgewonden ; fig. Te
hoog gespannen, Overdreven, Hoogdra.
vend.
Guinder, V. a. Opwinden , Ophijschen; fig.
Opwinden, Te veel verheffen. *- (se),
V. pr. fig. Te hoog vliegen.
Guinderesse , F. scheepsw. , Hijschtouw , o.
Guinderie, f. w. gebr. , Dwang , m.
Guindre , m. Klein twijnwiel, o.
Guinée , f. Guinie (no Eng. schell.) , vr.
*--, zeker wit katoen.
Guingaus, m. Gingang , o.
Guingar, m. zekere goud bevattende klei.
Guinaois, m. Scheefheid, Scheefte , Ongelijkheid, vr. ; De -, Scheef; fig.
fam. 11 y a un - dans son esprit, Er is
iets scheefs in zijnen geest.
Guinguets, m, pl. zekere ligre kamelotten.
Guinguette, f. Kroeg buiten de stad, vr.;
fig. fam. Klein lusthuis op het land, o.
*-, Kleine tabakspijp , vr. *.- ,.soort
van linnen.
Cuinguin , m. Klein paneel , o.
Guiniard, m. een visch.
Guinpuaguara , m. eene slang.
Guioa , m. een boompje.
Guipé , m. zekere borduursteek.
Guiper , V. a. Oven pinnen.
Guipoir, ni. .Haak, om gedraaide franje
te maken , m.
Guipon , m. scheepses., Smeerkwast, Teer
-kwast,m.
Guipure , f. zeker versiersel van koord,

enz.
Guira-cantara, m. een boompje.
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Guira-péréa , m. een vogel.
Guirarou, m. een vogel.
Guiriot, m. trommel der negers.

Guirlande, f. Krans, m., Gierlande , vr.
* -, scbeepsw., Band tegen den voor.
steven, M.
Guirnegat, m, naam van een Bruant.
Guiron, m. deel van zeker vischnet.
Guisarme, f. Dubbele bijl, vr., Kap.
rises, o.
Guise , f. Wijze, Manier, vr. ; Chaque
pays a sa - , 's Lands wijze , 's lands
eer ; Chacun vit a sa -, Ieder, leeft op
zijne wijze ; En - de , 4/s, Bij wijze van.
Guispon, zie Gnipon.
Guitare, f. Guitaar, vr. * --, eens
4-..
schelp.
Guitariser,, V. n. boert., > de guitaar
spelen.
Guiterne , f. scheepsw. , Steunsel aan. den
mast, o.
Guit - guit, m. geslacht van vogelen.
Guitran , m. Teer van schepen , a..
Guméniski, m. gans van Kamschatka.
Gumillée , f. een boompje.
Gundèle, f. eene plant.
Gundi , m. een dier.
Gundon, m. Groote Ethiopisch# mier, vr.
Gunel, m. een visch.
Gunnère , f. geslacht van planten. •
Guppas, n. zeker gewigt.
Gur , m. zeker katoen.
Guracs.,, ni. pl. Bengaalsche sitsen.
Gurneau , m. een visch.
Guron , m. eene schelp,.
Gustacif, ive, adj. Tot de organen des
smaaks behoorende.
Gustation , f. Smaken, o., Smaking , . vr.
Gustavie, f. geslacht van planten.
Gutte, f. zekere gom.
Guttète , f. , als : P'oudre de -, zeker
poeijer.
Guttifères, Guttiers, m. pl. geslacht van
planten , welke gain opleveren..
Guttural, le, adj. in de ontleedk., Keel...;
Artère gutturale, Aeelader, vr. * _,
in de spraakti. , Keel ... ; Son - , Keel.
klank , us., Koe/geluid , o.; Lettre gutturale , Keelletter, vr.
Gutturo-maxillaire , adj. , als : Artère -,_.
zie Artère maxillaire interne.
Guzenis, us. zeker weefcel.
Gyalecce, m. gedacht van mossen.
Gylonys , m. pl. zekere priesters in Thibet..
Gymérogyne, f. geslacht van planten.
Gymnadène, f. geslacht van planten.
Gymnandr-e, f. geslacht van- planten.
Gymnanthe , f. geslacht van planten.
Gymnanthème , f. geslacht van planten.
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Gymnanthère, m. een boompje.
Gymnase , m. bij de ouden, Oefenplaats,
Worstelplaats, vr. *_, Gymnasium, o.
Gymnasiarque, m. Opziener der ligchaamsoefen i ngen , m.
Cymnaste, m. Opvoeder der lvorstelaars, m.
Gymnastérion , m. Bergplaats voor de kleederen in eene worstelplaats , vr.
Gymnastique, f. kunst der ligchaamsoefeningen, Gymnastiek, vr.
Gymr „ éme, f. geslacht van planten.
Cymnètre, m. geslacht van visschen.
Gymnique, adj. bij de ouden, als: Jeux on
Combats gyanniques,Worstelspelen, waarb ij men naakt was , e. meere. * —, f.
zie Gymnastique.
Gymnocarpe , m. 1Vaakte vrucht , vr. * —,
een boompje. * — , klasse van kamper noelj es.
Gymnocéphale, m. zie Choucas chauve.
* -- , f. geslacht van planten.
Crymnocline, f. geslacht van planten.
Gymnodère , m. zie Colnud. *—, afdee•
ling van Gobe- mouches.
Gymnodonte, m. familie van visschen.
Gymnogaster, m. zie Trichiure.
Gymnogramme , f. geslacht van planten.
Gymnomurène, f. geslacht van visschen.
Gymnonutes , zie Denudes.
Gymnope, m. geslacht van kampernoeljes.
Gymnopédie, f. bij de ouden, zekere godsdienstige dans , welke naakt werd uit-

Gymnotétrasperme, m. vrucht der Labiéee
en Borraginées.
Gymnothorax, m. geslacht van visschen.
Gymnotrix, m. geslacht van planten.
Gynandre , adj. flan de stampers vast.
Cyrandrie, f. geslacht van planten, wel.
ker vezels aan de stampers vast zitten.
Gynanthrope, f. Manwijf, o.
Cynéeée , m. Vrouwenve trek (bij de ouden) , o. * -- , ' eieer, Meubelen- en
kleederenvertrek der keizers, o.
Gynécocratie, f. Staat, waar eene vrouw
kan regeren, m.
Gynécocratique , adj. Op eene vrouwen regering betrekking hebbende.
Gynécomaste , m. Man , die borsten heeft
als eene vrouw, m.
Gynécosmes, m. pl bij de ouden, Opzie•
ners over de wetten tegen de kleederpracht der vrouwen, m. meerv.
Cynérion , m. geslacht van planten.
Gynhatérie, f. geslacht van planten.
Gynobase , f. in planten, Moet van een enkel stijltje, o.
Gynobasique , adj. van vruchten, Met eene
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gevoerd.
Gymnopogon, m. twee geslachten van
p 'anten.
Gymnopomes, m. pl. familie van visschen.
Gymnoptères, m. pl. insecten met vier

naakte vleugels.
Gymnosophistes, m. pl. zekere Indiaansche
wijsgeeren , G y mnns{phi sten , m. mrv.
Gymnospéristomate , f. afdeeling van de
familie der mossen.
Gymnosperme , adj. Met naakte zaden.
Gymnospermie, f. orde van planten met
naakte zaden.
Gymnosporange, f. ges' echt van planten.
Gymnostachys, m. eene plant.
Gymnostome, M. geslacht van planten.
Gymnostyle , f. geslacht van planten.
Gymnote , m. geslacht van visschen.
Gymnote,s, m. pl. stam van schaaldieren.

Gynobase.

Gynocarpe , m. klasse van kampernoeljes.
Gynophore , m. uitstekend deel onder een

stampertje.
Gynopleure, m. geslacht van planten.
Gynopogon, m. geslacht van planten.
Gypnètes, m. pl zekere vogels , die het
midden houden tusschen den gier en
den adelaar.
Gypse , m. Gips, vr.
Gypseux, use, adj. Gipsachtig; van hier:
Goutre gypsense, Kalkjicht, vr.
Gypsophile, f. geslacht van planten.
Gypscei hyton, m. naam van twee soorten
van Gypsophiles.
Gyrin, m. geslacht van insecten.
Gyrinops , m. een b o o rn.
Gyrocarpe , m. een boom.
Gyrogonite , m. zekere delfstof
Gyromancie, f. tf'aarzeggerij , waarbij
men zoo lang in Benen kring rond liep,
tot men viel, Gyromantia, vr.
GyrOme, m. zeker deel eener plant.
Gyrophore , m. soort van Lichen.
Gyroselle, f. eene plant.
Gyrovague , m. Zwervende monnik , m.

* H , m. de achtste letter der letlerlljst, Habara , m. soort van Gouet.
H, yr.
Habascon , m. zekere wortel.
* 1-Ja , interj. ,Ha : s He :
liabassis , M. zeker weefsel.
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Habe , f. zeker kleed der Arabieren.
§ Habeas corpus , als : Loi d'— , febeascorpus -akte , vr.
Habenaire , f. geslacht van planten.
Habesch de Syrie , in. soort van F ringile.
llabia , m. Geslacht van vogelen.
Habile adj. Bekwaam , Knap , Goed , Er.
garen, Bedreven , Behendig, I7aardig,
Plug. * —, bij regtsgel. , Bevoegd, Ge
la couronne -regtid;—àsuc,é
Bevoegd om de kroon te erven.
Habilement, ede. Goed, Behendig, Vaardie, Vlua.
Habileté , f. Bekwaamheid, Knapheid, vr.
Habitissime, adj. fam. Zeer bekwaam.
Habilitation , f. Bevoegd ma ken , o., Wettiging , vr.
Habi!ité , f. Bevoegdheid , vr.
Habiliter, v. a. Bevoegd maken tot ..
of om ...
Ha+.pillage, m. Toemaking of Toebereiding
(van gevogelte , oen aan het spit te see
ken , enz.) , Gereedmaking, Klaarma.
king, vr. *—, Toevoeging, ,cl nkechting , vr. * --, Hekeling (van hennip) , vr.
Habillement, m. Kleeding, Kleedij , vr.
H,biijer , V. a. Kleeden. * — , van eenen
kleermaker , als : — q. q. , Voor iemand
werken ; van hier : Ce tailleur habille
bien , Deze kleermaker werkt goed;
fig. — an conte , Een verhaal opsmukken. * — , bij slag. , als : — on veau ,
etc. , Een kalf slagten, (d. i. hetzelve
aftrekken en voor het gebruik gereed
maken). * --, in de keuken, als: —
un lapin , etc., Een konijn , enz, af.
trekken en toebereiden om gebraden,
enz. te worden. * ~ , bii teinl. , als : —
un arbre , Een' jongen boom (bij het
verplanten aan takken en wortels) in
korten. * — , bij lkérkoop. , als: — une
peau, Een vel gereed maken. * — bij
looij. , als: - un cuir, Een vel voor de
runkusp gereed maken. *—, bij pottenbak. , als : — une pièce , Eene pijp
oor , enz. aan iets maken. * — , van
hennep , Hekelen. * — , als: — un fourneau de char son Eenen oven van bin.
non bekleeden met een mengsel van
aarde en bladeren.
Habilleur, m. Bereider (van huiden), m.
Habillot , m. Hout ter zamenvoeging van
een vlot, o.
Habit , m. Kleed , Gewaad , o, ; — d'homme, [Viansrok , m. ; — de femme , Vrou wenkleeding, vr.; •— de chasse, Jagtbuis, o., Jagtkleeding, vr. ; — de campagne , Bni:enkleeding , yr. ; — de vil -

le, Stadskleeding, vr,; .-.complet, Stel

kleergin, o. meere. ; — d'éeé , Zon/er.
kleed , o. ; — de masquerade , Maskera.
dekleeding, vr.; -- du natin, Morgen.
gewaad , o. , Morg oak/ceding , vr.. ; -habillé, Gekleede rok, on ; van hier: Prendre I' —, Monnik worden , Non wor.
den , Ir een klooster gaan ; Porter 1'--,
In een klooster zijn ; Quitter 1'—, Uit
het klooster gaan, ; Prise d'— , Inkleedi ng (voor den geestelijken stand) , vr.
Habitable, adj. Bewoonbaar.
Habitacïe, m. in den bijbel en den verb. -st.,
Woning, Hut, vr. *--, scheepsw.,
Kompashuisje , 0.
Habitant, m. Bewoner, Inwoner, ingezetene, m. * — , in de voikplant. , Bezitser eenex Flabitation , :n.
Habitation, f. Woning , vr. * —, in de
coloniën , Plantaadje , vr. * —, bij regtsgel. , als : Droit d'--, Regt om in een
huis tewonen . zonder huur te betalen , o. * --., Woonplaats , vr.
Habiter, V. a. Bewonen , if'onen in of op
* — , V. n. - Wonen ; fig. Wonen,
Huisvesten , Zijn. * — , bij regtsgel. ,
(van gehuwden), als : —, (van enge.
huwden ) — cherhellement, f'leeschelijke gemeenschap zamen hebben.
Hahitude, f. Gewoonte, vr. *--, Ge.

Avoir des babi..
tudes aver q. q. , Gemeenzaam roet ie
-mandverk.
Habitué , m, Priester, die, zonder kar.
meenzame omgang, m.;

keli j ke waardigheid , een kerspel bedient, Vs.
Habituel , lie , adj. Tot gewoonte gewon.

den , ingeworteld. * —, in de godgel. ,
Inwonend, Aanklevend.

Habituellement, adv. Uit gewoonte.
EElahituer , V. a. Gewennen. * — (sé), v.
pr. Zich gewennen.
[labit-uni, m zekere vogel.
* Hah.1er, V. n. Opsnijden , Snoeven, Zwot.
son, o.

* Hablerie, f. Gezwets , o.
* Hableur , m. (opsnijder , Snoever , Zwet.
ser, Grootspreker, m.

* Hableuse , f. Grootspreekster , vr,
Hach , m. soort van Sarcelle.
* Hache , f. Bijl , vr. ; — h main , Hand.
bijl , vr. ; Donner un coup de —à q. q•,
Eenen slag roet Bene bijl naar iemand
doen ; — d'ouvrage , Bijl, waarvan men
zich in de leigroeven bedient, vr.; —
d'armes, Strijdbijl , vr. ; fig. fam. .•
voir un coup de — (a la téte), Een'slag
van den molen wegnebben. *--, bij
boekdr. , als : Livre imprimé en — , Boek
gedrukt in twee kolommes,, waarvan
de enne, meer bepatfende, dan de usa .
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dere een gedeelte onder aan de ruimte van deze in neemt, o. *—, bij land.
,

niet. , als : Cet héritage fait — sur un

autre , Dit goed schiet in een ander.
* —, zie Asphodèle rameuse.
* Hachebaché, ée, adj. Met lange draden,
omplooijen of schaduwen uit te d , ukken.
Hachée, f. weleer, zekere krijgsstraf ,
welke den schuldige veroordeelde, om
een' zadel of eersen hond een bepaald

eind 'weg: te dragen.
* Hacher, V. a. Hakken, Kappen, Snijden; fig. Je me ferais — (en pièces) pour
etc. , Ik zou mij laten in stukken hak.
ken om, enz. *—, bij gray. , Hache•ren. * _, bij z a aardveg. , enz. , Kappen.
*Hachereau, m. Handbijl , vr.
* Hbchette, f. Hakbijl, vr.
* Hachis , m. Gehakt, o.
* Hachoir, m. Hakblok , o. * —, Hak.
mes, o. *--, zie Coupe•paille.
* Hachot , n,. zie Hachereau.
* Hachotce , f. bij leidekk., Kapmes, o.
*Hachure, f. Kruisstreep, vr.
Haematopote , m. geslacht van insecten.
Haeaaodore, f. eene plant.
Haeruque, m. geslacht van ingewandswormen.
Haffara, m. een visch.
* Hagard, de, adj. Wild, Woest. * ,
van een' valk, Wild, Schuw.
Hagée , f. eene plant.
Hagénie , f. geslacht van planten.
PIagiographe, adj. De heilige dingen beschrijvende ; van hier : Livres hagio graphes, De historische en andere boe.
ken des ouden testaments, behalve Nozes en de profeten , o. meere. * —, m,
Leyensbeschrir ver der heiligen, m.
Hagiographie, f. Verhandeling over de
heilige dingen, vr.
Hagiologique , adj. pan de heiligen of hei
-lige
dingen.
Haglures, zie Aiglures.
* Haha, m. zie Ah-ah.
* Ha ! ha ! , interj. Ha ! ha!
* Hahé , inter]. geroep , om jagthonden
te doen staan.
* Hale, f. haag, Eeg, vr.; — viva, (Le•
vende) haag, vr. — morte , Tuin , m.,
Omheining, yr. *—, bij krijgsl. , Rij,
vr. , Gelid , o. ; Blettre en —, In gele.
deren scharen; an hier: Se mettre on
Se rangeren —, Zich op eene rij plaat.
sen; Ecre en —, Op eens rij staan,
gaan, zitten.
* Haïe, interj. bij voerl., kloort.
flail, m. als : Cet viseau vole d'un bon

—, Deze valk stijgt goed in de lucht.
* HaiUon,, m. Lomp , ns, 0 Yod , vr,

HALE
*Haim, Hain, m. flisch-angel , .ringel
Hoek , on.
* Haine, f. Haat, m. ; Prendre ... en —
Haat tegen ... opvatten ; En — de
Uit haat tegen.
* Haineux, use , adj. Tot haat geneigd
Haatdragend.
* Haïr, V. a. irr. Haten. * —, Lenen af
keer hebben van, Haten. * — (se) , v
pr. Elkander haten. +
* Haire , f. Haren kleed (der boetelingen)
o. * —, m. Eenjarig hert, o.
* Haissable, adj. Hatelijk.
Haje, f. eene adder.
Hake, f. geslacht van planten.
* Halage , m. Voorttrekken eener schuit,
o. ; Chemin de — , Trei('pad , o.
Ha'bourg, m. Groote haring , m.
* Halhran , m. jonge wilde eend , vr.
* Halbrène , * Habréné, ée, adj. van eeneg
valk , Met gebrokene slagveren.
* Halbrener, V. U. Op jonge wilde eender,
jagen.
* Hale; m. Gesteldheid der lucht, welkt
de gezigtskleur zware of bruin vervet,
en de planten doet verwelken , Bran.
dende hitte , vr.
* Halé , ée, adj. Door de zon verbrand.
* Hale-à -bord , ni. scheepsw. , . Tros , om
iets aan boord te halen, m.
* 1- ale• bas . m. scheepsw. , Neêrhaler , m.
* hale-bouline, M. scheepsw. , Onbedreven
matroos, M.
* Halebren , m. scheepsw. , Op. en neérha.
1er, m.
Halecret, m. Borstharnas, o.
Haleine, f. idem, Asem, na.; Prendre —,
ddem scheppen; R eprendre —, Zich
yerpoozen ; Courte —, Kortademigheid,
yr. ; Courír k perte d'— , Zich buiten
adem loopen ; Avoir beaucoup d'-- , De
adem lang kunnen inhouden ; ook : Lang
achtereen kunnen spreken of bogen;
Tout dune —, In éénen adem ; ook:
Achtereen , Zonder ophouden; fig. Te.
nir des discours a perte d' — , Langsai] lige redevoeringen houden. *--, van
den wind, (idem, m., Koeltje, o. *—,
als: En —, In de oefening; Tenir des
soldats en -- , De soldaten oefenen ; Te nir en — , flan den gang houden , flan
het werk houden; fig. Tusschen hoop
en vrees doen dobberen ; Se renir en --,
Aan den gang blijven ; Se meetre en—,
Zich aan iets gewennen ; Ecre en .—,
Geschiktheid voor iets hebben.
Haleine-de-Jupiter, m. zie Diosma.
Halende, f. Stinkende uitademing, vr.,
Stank, m.
* Nalener, V. a. et U. bij jagers, De lucht

IIALE
van het wild krijgen. * --, pop. Be.
ruiken; fig. Uitvragen, Uithooren.
* Haler, V. a. scheepsw. , Naar zich toe.
halen; — sur un c .ble, Een' kabel aan.
halen; van hier; — ie vent, Den wind
afknijpen, Zoo digt mogelijk dij den
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* Habit, m. Droogplaats voor hennep, yr.
Halologie , f. Verhandeling over de zou.
ten, vr.
Halosachne, f. bij de ouden, Schuianzout, o.
Halos anthos, m. bij PLINacrs, enz. , soort
van jodenlijm.

wind zeilen. *—, bij jag. , 4anhitsen. * Halot , m. Konijnengat, o.
* Haler, v. a.. van de zon, Verbranden. I Halorechnie, zie Halurgie.
* -- (se) , v. pr. Bruin of (Door de zon) i * Halotessera, f. zie Muriacite.
verbrand worden.
* Haliotrichuin, m. zeker vezelig mineraal.
Halesia , f. twee geslachten van planten.
Halque, f. zekere jeneverbessenboom.
Halésier , m. geslacht van planten.
Halster, m. hier en daar in België , eene
* Haletant , te , adj. Hijgend.
korenmaat
* Haleter, V. a. Hijgen , Snuiven.
* Halte , f. Halte , vr. ; Faire --, Halte
* Haleur, m. Die een vaartuig voorttrekt.
houden. *--, Plaats, waar men halte
Halex , in. zekere vischsaus der ouden.
houdt , Rustplaats , vr. ; fig. fam. — là,
Halicte, m. geslacht van insecten.
Houd op , Niet verder.
Halidre, m. geslacht van planten.
Haltères , f. pl. bij de Grieken, zekere
Halies, f. pl. feesten ter eere der zon.
zware knodsen.
Halitnède, rr,. geslacht van Polypiers.
Haltériptères , m. pl. naam van al de in..
Halimos, Halimus, zie Alimus.
secten van de orde der Diptères.
Halin, m. Treklijn aan een net, vr.
Haltériste, m. Kampvechter met een#
Halinatron, m, soort van loogzout.
kneels , m.
Hatiotide , f. geslacht van schelpen.
Haltiehelle, F. geslacht van insecten.
Haliotid:er, m. dier van de Haliotide.
Halticoptère , mgeslacht van insecten.
Haliotites , m. pl. zie Oreille de mer fossile.
Haluly, zie Hallali.
Haliple , M. geslacht van ir2secten.
* Halurgie, f. Uittrekking der zouten, vr.
Halitueux , use , adj. Vochtig.
* Hamac , m. Hano mat , vr.
* Hallage , m. Staangeld voor eene kraam
Harnadryade , f. Boomni nf, vr. * — ee.
onder eene hal, o.
Hallali, m. geroep der jagers, wanneer

het hert op het punt is , om te bezwvijken.
* Halle, F. Hal , Openbare verkoopplaats,
vr.; -- aux drips, Lakenhal , vr. *—,
Overdekte markt , vr. ; fig. Langage des
halles, Vi chivi j ventaal , vr. ; Dame des
halfes , hischteef, vr.
* Halleharde, f. (Hellebaard, ns.
* Hallebardier, m. Hellebaardier , m.
* Hallebreda , m. et f. veroud. , Lange
scherminkel, ras.
* Hallecroc, m. Haak, om de visch aan
boord te trekken , m.
* Hailer , m, geslacht van planten.
* Halles-trues, f. pl. zekere linnens.
* Halfier, m. Digt kreupelbosch , o. *—,
Dalknecht, m. * — Kramer, m. *—,
bij jag. , Net, o.
Ha=ioméne, Hialloinine , f. geslacht van
insecten.
Hallucination , f. eene ziekte , waarbij de
voorwerpen zich anders aan het ooi vertoonen t' dan zij zijn. * --, zie t'ésan ie.
* Halo , no. Krim; (om zon of maan en
om de tepels der vrouwen), m.
Halodendre , f. geslacht van planten.
Haloeanes, f. pl. zekere feesten ter eere
van Bacchus en Ceres.
Halographie,f. Beschrijving der zouten, vr.

ne plant.
Hamamélis , m. een boompje; — d'athénée,
zie Amelanchier.
flamans, in. pl. zekere witte katoenen.
* Hamax, m. pl. Schakelzakken met wij-

de mazen, m. meerv.
* Hambourg, m. T/ischvat, o., Vischton, vr.
Hambre m. een boom.
Hamhure , zie Cyprin carassin.
* Hameau, na. Gehucht ,o., Buurtschap, vr.
Hamegon, m Angel, Pischange!, m.; fig.
fan. hlordre a 1'—, Toebijten, Toegrijpen , Toetasten , Bijten. * — , bij slotenmak., enz., zie Archer.
Hamecon-de-mer, m een Leptocéphale.
Ham€gonné , ée , adj. Met weerhaakjes.
Hamèdes, f. Pb. witte katoenen stofen.
Hamée , m. Stok van den wis :cher, m.
Hamel, m. geslacht van planten.
Hamites, f. pl. acht soorten van schelpen.
Ha;nmoeites , f. pl. Ver^•teende ammonsho-

rees , no. meerv.
* Hampe, f. bij artill . , Steel, m. , Schacht,
Schaft, vr. *—, bij jag. , Borst (van
eest heit ), vr.°—, in de plantk.,

Bloemsseel , nu.

* Hamster, m. Hamster, na., Veldrot, yr..
* Han m. soort van karavansera.
* Hanap , m. veroud., Groote drinkkop, in.
* Hanche, f. Heup , vr.; van hier: Effort:.

de .®, Ont,vrichtiiig der heup , vr. *`—,,
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van paarden , Uitstekend been boven
de achterpooten, o. *_ ,deel aan insecten , enz. * - , scheepsw., Deel van het
schip aan het groote want, o. * -,
aan een' ketel, enz. , Rand, waar de
bodem aan de zijden vereenigd is, m.
Hancl^ino1, m. eerre plant.

* Haram , m. in Perzië , Harem , m.
Haranes , m, pl. zekere hongaarsche mi.
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Hanchoan, m. een roofvogel.
* Hangar, m. Elfdak, o., Loods, Loots, vr.
Hanicroche, zie Anicroche.

* Hanneton, m. geslacht van insecten, Ke.
ver, m.; fig. fam. Écourcli comme un - ,
Etre un -, Zeer onbesuisd zijn.
Ilanneton , m. als : Soucis d'—, Franjes
met kwasten , vr. meert's
Hanonards , m. pl weleer, Gezworen zout

-drages,mv.
Hansarcd , m. soort van snoeimes.
* Hanscrit, m. :sanskriet, o.
* Hanse , f. ook : - teutonique, Hanze verbond , o., zie Anséatique. * -, bij
speldenmak., Speld, waarop de kop nog
mn, et v orden gewaakt , vr.
* Hanséatique, zie Anséatique.
* Hnnsière , f scheepsw. , Paardenlijn ,
.danhaallijn, vr.
* I3antal, m. een boom.
* Hanrer, V. a. (Gedurig) bezoeken; spr.
w. D s-moi qui to hantes , et je te dirai
qui to es , Waar men mee verkeert,
wordt men used geëerd. * -, V. n. Dikw i; is komen.
*Haplaire, f. geslacht van planten.
* Happe . f. flsscheen, vr. *-, Kram ter be.
vestiging van twee steenen . enz. , vr.
*-, als : - de charrue , hoorstulpen van
den ploeg. vr. * -- , zekere handpers.
_* Happe-chair , m. pop. Dievenleider, m.
* E-lappe-foie, m. een vogel.
* Happelourde , f Gladbek , m. ; fis,. Wel
zonder verstand, m.-gemaktnsch
*-, Fraai paard zonder deugd, o.
* Happer, V. a. flappen, Ophappen, Op.
snappen; fig. hns , Pakken, Knippen,
Patten, Grij en.
I-lapse, f. , als : Hareng à la - , Haring
voor aas , m.

* Haquehute , f veroud. , Bus , vr.
* Haquebutier, m. veroud., Busschieter , m.
* Haquenée , f Hakkenei , vr. ; fig. fam. van

eene vrouw ,Koetspaard, o., Ruiter, m.
* Haquet , m. Sleepwagen, m.
* Haquetier, m. Sleepwagenvoerder, m.
* Har , m. bij de Indianen, tweede per.
soon der godheid.
Earache, f. een visch.
* Flarai, m. Belasting , die in Turkijë

allen , welke geene Muzelmannen zijn,

aan den groeten heer moesten betalen.

litie.
* Harangue , f. Aanspraak , Rede , Rede.

voering, vr. * --^ , Vervelende rede.
voering, vr.
* Haranguer, V. a. Spreken tot . . . , manspreken , Eene aanspraak houden tot
... * -, v. n. Eene rede i , oeri ng of
aanspraak doen ; fig. fain. Plet hooge
woord voeren.
* Harangueur , m. Redenaar , m.
Pieter , ns. ; fig. Babbelaar , m.
* Flaras , m. Stoeterij, vr. * --, Hoop
merries met een' springhengst, m.
Harasse, f. Glas/eist , vr.
* Harasser, V. a. Ifermoeijen, .elfmatten.
* Harassier, m. Opziener eener stoeterij,

m.

* Harasa, m., als: Donner Ie - , De paarden
der vijandelijke ruiterij Wegvoeren.
* Hareeler, v. a. K1vel'en . Lastig vallen.
*Fl ar d, m. Ijzeren ring der handschoen.
makers, enz. , m.
* Harde, f. Hoop of Troep (herten , enz.),
m. * -, Koppel, Koppelriem , m.
Hardeau , na zie Vio , ne.
flardlée, f. Nadeel , door hinden in kreu.
pelhout veroorzaakt, o.
* Harder, V. a. (Honden) vier en vier of
zes en zes koppelen.
Harderie, f. IJzerkalk , M.
* Herdes , f. pl. Kleederen , o. meerv.,
Kleedingssud ken , o. meere,; van hier:
Pa1kaadje, vr.
* Hardi , ie, asij. Onverschrokken, Moedig, Onversaagd, Stoutmoedig. *--,
Trorsch, Stout; Un ba:iment - , Een
trotsch gebouw , o ; Pinceau -, Stout
penseel , o. * -, I7ermetel , Stout , Vrij
hier: Gewaagd.
-prlstig;van
* mardiesse, f. Stoutmoed/g %weid , Onverschrokkenheid, vr. * -, Vervr,etelheid ,
Stoutheid , Vrijpostigheid , vr.
Flardilliers , m. pl zekere haakpinnen aan
een tapijtweeftouw.
* Hardirnent, adv. Storotmoedig , Moedig ,

Onverschrokken. *-. , Stout , Vrij ,
Vrijmoedig. * - , Vermetel , Onbeschaamd , Stiff en sterk.
Hardois, m. Takken , welke het hert van

de boorrn schuurt , m. meerv.
Hare, interj. geroep , om de honden aan

te moedigen.

* Harem , m. bij de Turk., Harem, m.
* Hareng, m. Haring, m. - ; - frais, Greene haring , m ; - saur ou saurec , Bok.
king m. • - pee, Pekelharing, m.;
Pc^che des harems, ^1ari ngvissche rij ,
Creole visscherij , vr. ; fig. Nous som-
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mes rangés on pressés comme des harengs
en caque, JP j zitten als gepakte haring; spr. w. La caque sent toujours le

- , Een ezelwordt nooit een paard.
* Harengade , zie Har-en:ruière.
* Harengaison , f. Harin^rtrjd , m. * --,
Haringvangst , vr.
* Harengere , f Hari rgvrouzv , Yisch•
vrouw , vr. ; fig. Vise kteef, vr.
* Harengerie , f 1-Jaringmarkt, Haringpakkerij , vr.
* Harerguière . f. soort van vischnet.
Haretac, m. een vogel.
* Hargneux, use, adj. Kijfachtig, Kib-

belachtig , Twistziek , Twistgierig.
*_ , van dieren , Ondeugend (b V. van
een paard, dat slaat, van een' hond,
die bijt, van eerre kat, die krabt ,
enz.) ; van hier: fig, Chien - , Twist.
ziek mensch , m. ; spr. w. Chien - a
tou;onrs ► 'oreille déchirée, Een bijtachtige hond ho ft altijd eescheu+de ooren.
Hargnière, f. zeker deel van Bene zegen.
* Haricot, m. Klimboon , Snijboon, vr.
* - , Sehapenr'leesch net knollen , o.
* Haricot • d'Egypte , m. eene Dolic.
* Ha icot-tr=ung<)t, rn. Soort van hoonen.
* Haricot-du Perou, m eene vrucht.
* Haricot-de terre, m. zie Glycine souter,

raine.

* Haridelle , f. (Oude) knol (van een
paard), m.
Hare , m. geslacht van vogelen.
Harmale, f. geslacht van planten.
flarrnatan, m. zekere oostewind.
'Harmel, zie Ha;sedel
Harmonica , m. Harmonica, vr.
Harmonie, f. Overeenstemming, vr., Har
vr. * -, in de toonk., GI'ellui--nzoie,

dendheid , Harmos.ie, vr. * -- , van
den stijl, Overeenstemming der deelen , Welluidendheid , vr. *-, in de
ontleedk. , Ineens/uiting , vr.
Harmonieusement, adv. Welluidend.
Harmonieux , use , adj Overeenstemmend,

Welluidend , Ijarmoniscii.
Harmonique, add. Harmonisch, Harmonie
voortbrengend.
Harmoniquement, adv. Welluidend, Har.
monisch.
Harmoniser (s'), V. pr. n. w. , In over-

eenstemming komen.
Harmoniste , m. Die in de regelen der

welluidendheid ervaren is. *-, Die
bedreven is in de harmonische zamen•
stelling van schilderstukken.
Harmonowètre , M. Harmoniemeter, m.
Harmophane , adj. m. Met zigtbare voegen.
Harmoste , m, bij de Spartanen , Comman•

dans van een fort , m,
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te , Sparta , ambtenaren , welke moesten zorgen,, dat de
vrouwen enkel geslutijerd op str, t ver -

Harmosyniens , m. p

schenen.

Harro ome , m. een mineraal.
* Harnacher, V. a. Optuigen.
* Harnaeheur, m. Tuigenmaker, Zadel.

maker, sn
* Harnais, m. Harnas,, o.; fig. Endorser

Ie -, Soldaat worden ; ook: Advokaat.
worden ; ook : Geestelijke worden Blanchic s°°us le -, Onder de wapenen ;tri je
worden; fig. fam. S'échauff-er dans son
- , In het harnas komen. *- , Ge•
tuig, Tuig, o. ; (beval de -, Karrepaard, o. *-, Vischtuig, 0.
* Haro, m. fig. fain. , als : Crier - sur
q q , Een geschreeuw van afkeuring
aanheffen over hetgene iemand zegt.
Ilarouelle ,, zie Arondelle.
Ha ► page, zie Arpage.
Harpazon, m. fig. Vrek, m.

* Harpail , m. zie Harde.
* Harpailler , V. n. van honden, Uiteen
leopen. * - (se) , v pr. vuig. , Krakee•
len , Twisten, Schreeuwen.
Harpale, m. geslacht van insecten.
Harpalyce, f. zekere verliefde zang bij

de Grieken.
Hapaye, m. een vogel.
Harpe, f- tarp , vr. * -, bij metsel.,

Uitstekende steen , om daarmede eenen
anderen muur te verbanden, m. * -,
soort van ophaalbrug. * --, geslacht
van schelpen.
* Harpé , m. geslacht van visschep *-, ée,
ads. Harpvormig * -, zie Haehebaché.,
* Harpean , m. scheepsw. , Enterdreg , yr.
Flarpéeement, zie A-pégetnent.
Harpéger, zie Arpéier.
* Harper, V. n. Kreupel zijn , De achter

optillen , dan de voor--pontehgr

potten. *_, v a. ongehr , Grijpen.
* Harpie , f. in de fab. , Harpij , vr. ; fig.

Die zich het geed van anderen toeëigent ; fans. Liarpij , vr. , Or deugend
wijf, o. *-, geslacht van vogelen.
* Harpin, m. Bootshaak, Schippershaak, m.
* Harpiste , m. harpspeler, m.
* Harpon , m. Harpoen, in * - , scheepses.,
Trekzaag , vr. * -, Entendreg, vr.._
* —, in de bouwk., Houvast, o...
* Harponner, V. a. harpoenen.
* Harponneur, m. harpoenier, m.
* Harponniers, m. pl. zie Hérons de l'Amé=
rique.

*Hart, f. Band (van een' takkebos), fn.

*--, Koord , vr• om misdadigers te:
worgen ; enkel in : A peine de la., -.- o
Op strafe van worging.
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Hartoge, m. een bo. tje.
Harungane, .tn. een boom.
HarviawR m. Strop (aan een vischnet), M.
Hasaer-denarie, m. Perzische munt van zo
Mamoudis.
* Hasard , in. Toeval , o. ; Jeu de - , Kansspel , Hasardspel , o. ; Jeter ou Pousser
au -, Op goed geluk wagen; van hier:
Au-, A tout -, Onbedachtzaam, Zon der overleg; ook: Iet,ga hoe het 'vil.
* -, Kans , vr. ; Analyse des hasards ,
Kansrekening, vr. • Mettre au - d'une
bataille, flan de kansen van een' veld.
slag wagen. * - , Gevaar , o.
* Hasarder , v. a. Wagen ; spr. w. - le paquet, Het er op wagen , Zijn geluk be.
proeven , De kans wagen. * -- (se) , v.
pr. Het wagen; ook : Zich wagen.
* Hasardeusemeiit, adv. Gevaarlijk , Met
gevaar.
* Hasardeux, use , adj. Vermetel , Die iets
durft wagen; Un homme —, Een waaghals , m. *-, Gevaarlijk, Hagchelijk.
* Hase, f. Moêrkonijn, o. *'-, Moerhaas, M.
* Hasna , Hasni, m. Bijzondere schat, m.
*Hasseki,f. Sultane,welke een'zoon heeft,vr.
Hasseiquist, f. geslacht van planten.
Bast, m, enkel in : Arme d'-, Schachtwapen (b v. hellebaard, piek, enz.), o.
Hascaire,m bij de oude Rom.,Piekdrager,m.
* Haste, f. bij de oude Rom. , Basta (d. i.
piek, spies, we.rfspies ), vr.
* Hasté , ce, adj. Spiesvormig.
Haster, m. in sommige plaatsen in België,
zekere inhoudsmaat , Haster , m.
* Elastic , f. , * Hastilles , f. pl. verouderd ,
Proefje van een geslacht varken , o.
* Háte , f. Haast, Spoed , on., Ijl , vr.;
van hier : Avec - , En --, In haast,
in aller ijl, Met spoed; Ala-, Haastig , Snel , In haast, Met spoed.
* 11até, ée , adj. Vroeg , Gevorderd.
* Hatclette , f. Klein speetje , o.
Pieesch daaraan gebraden, o.
* Hater ,. V. a. Bespoedigen , Verhaasten,
Spoed maken met. * - (Sc), v. pr. Zich
haasten, Spoeden , Ijlen , Zich spoeden,
Spoed maken , Haast maken.
* Hyereau , m. Gebradene lever , vr.
* H^i.ceur;° m. Opziener over het gebraad
(in de keuken des konings), m.
Hátier, m. Spitijzer, Braadijzer, o.
* Hatif, ire , adj. van vruchten, Vroeg;
fig. Vroeg , Vroeg ontwikkeld.
* Haciveau , in. Bene zomerpeer.
* HAtivenent, adv. van vruchten en bloc.
Olsen, Vroeg.
* Hativeté , F. TVroegheid, vr.

* H^.sure , f. zeker deel van een slot.

HAUT
* Hanban , tn. Hijschtouw
schtouw , 0. * •-, pl. zie
Haubans.
* Haubaner , V. a. Het touw van Bene ka.

trol , enz, aan iets vastmaken.

* Haubans, m. pl. Want , o. , Hoofdtou.
wen, o. meere.; -- des bas mats, Onderwant, o.; - de hune, Stengewant,
o. ; -- de perroquet , Bramstengewant ,
o. ; - de perroquet de fougue , Kruis..
stengewant , o. ; - de revers, Pu t: ings ,
vr. meerv. ; Faux -, Bakstagen , vr.
meerv.; - h colonne, Bakstagen met

den mantel, m. meerv.
Haubelonne, f. zekere Hollandsche kaas.
* Haubergeon , m. weleer, soort van eva-

penrok , maliehemd.

* Haubergier, m. weleer , Bezitter van een

pantserleen , m.
* Haubert , m. weleer, Wapenrok , m.,
Pantser , o. ; van hier : Fief de —,

Pantserleen , o.

* Haulée , f, zeker vise/inst.
* Hausse , f. Hetgene dient , om hooger te
maken; van hier: Mettre use - à, Hooger maken. * -, Verhooging , Rijzing,
vr. ; Jouer à la - , Wedden, dat de ef-

fecten rijzen zullen.

* Hausse -col , m. Borstplaat (der officieren), vr. t—, in de nat. bist. , eenige

verscheidenheden van kolibrietjes.

* Haussement, rn. Verhooging , vr. ; inzond.
.- d'épaul-es, Schouderophaling , vr.
* Hausse-pied, m. soort van havik. * _

Eerste valk , welke den reiger aanvalt,
m.
, Wolfsstrik , m.

* Haussequeue, m. zie Casque tuberculé.
* -, zie Hoche-queue.
* Hausser, v a. i oogex maken,Tlerhoogen,
Optrekken ; van daar: Opheffen , Ophalen ; ook: Verheffen. * --, Hooger
stemmen. * -, sclieepsw. , als : - un
vaisseat: , Een schip naderen. * - , bij
zilversmed., Uitslaan. *-, v. n. Rij -

zen , (van de effecten en rivieren).

* - , Hooger zijn.

* Haussière , zie Hanoi/ire.
'` Haussoire , f. Luik (aan de goot van een'
bovenslags watermolen) , o.
Haustelles , f. pl, familie van insecten.
*Haut, te , adj. ,Hoog; Haute montagne ,
Hodge berg , nn.; van hier : Arbre de
haute tige , Opgaande boom , M. * -- s
Lang ; Haute taille , Lange gestalte,
yr. ; Plus - de zoute la tête , Een hoofd
langer. * -, van het water, Hoog;
van hier : Aller en haute user, Uitzei.
len , In zee steken. * -, in de aard.
rilksk., Opper ... , Boven ... ; La haute
Saxe , Oppersaksen , o. ; Eiaut-Rhin, Bo.
yenrijn s na.; - pays, Hoogland, .i/o-
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venland , o. * —, in de toonk.; Hoog,
Boven . . . ; fig. Un ton —, Een hooge
toon, m.; van hier : Crier ou Jeter les
haurs cris, Zich grootelijks beklagen,
t\i1es-

Een groot geschreeuw aanheffen ;
se haute , Zangmis , vr. ; A haute voix,
Met luider stem , Luidkeels. * —, in
den kooph. , Hoog. * —, in het spel,
als : Les hautes cartes , De hooge kaarten, vr. meerv. ; fig. Hoog , Verheven,
4anzienlijk, Groot; van hier: Avoir

Verhevene gevoelens heb
Ie coeur
ben. * — , Trotsch. * — , als : Tenir la
bride haute kun cheval, Den teugel kort
houden ; fig. Tenir la bride haute à un
—

,

-

jeune homme , Een' jongeling kort hou
Etre de — gout , Sterk gekruid-den;
zijn ; — mal, Vallende ziekte , vr.; Diseau de - vol , Vogel , die hoog vliegt,
m. ; — appareil, zie Snijding in her andere deel. * — , als : Haute futaie , Ei
opgaande boomen,-kenbosch,B+va
an. * — , als : Cham hre haute , Kamer
der Lords , vr., Hongerhuis, o. *—,
m. Hongste, o., Hoogte, vr. *—, Hoogte , Verhevenheid , vr. ; Avoir vingt pieds
de —, Twintig voet hoog zijn; Tomber
de son —, Nedervallen; fig. fain. Zeer
verbaasd staan , Wonder staan op te
kijken ; Il y a du — et du bas dans la
vie, Plet leven heeft voor- en tegenspoed.
* —, adv Hoog , Hard, Luid , Verheven ; van hier s Traiter de — en bas ,
Met trotschheid behandelen; La dépense
monte — , De kosten loopen hoog ; En
_, Par —, Boven; Aller on Monter en
—, Naar boven gaan; Loger en —, Boven wonen; Passer par en — , Boven
doorgaan ,. Faire aller par — et par bas,
Doen braken en afgaan.
* Haut-à-has , m. ongebr. , Marskrameo' m.
* Haut-h -haat , m. Geroep op de jags aan
zijn' makker, o.
* Hautain, ne , ad. Trotsch.
* Hautainement , adv. Trotsch.
* Hautbois, m. Hobo,vr. *—, Hobospeler, m.
* Haut -bord, m. ,als: Vaisseaa de —, Groot
schip, o.
* Haut-de•case, m. bij letterzett , Bovenkas, vr.
* Haut-de-chausse , Haut-de-chausses , m.
Broek , vr. ; fig. Porter le —, De broek

aanhebben.
* Haui-dessus, m. Eerste bovenstem, vr.
* Haute-bonté, f, zekere late appel.
* Haute•bruyère, f. Bezemheide , vr.
* Haute - contre , f. Twe.:de bovensteen ,
11e, vr. * — , liltist , m. ; — de vio.
Ion, zie Quinte de violon ; — de fiAte à

bes, zekere fluff:.
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* Haute-cour , f. Hoogste geregtshof, o.
* Hautée , f. zeker net.
* Haute-futaie, zie Haut.
* Haute-grive, f. zie Grive draine.
* Hauie-lice , f. Tapijtfabrijk , waarin de

ketting verticaal loopt. * — Een zoodanig gewerkt tapijt.
* Haute-licier, m. Werkman, die Hautes-

lices maakt, m. * —, Die hautes -li•
ces

verkoopt.

* Haute-lutte, f. fig. De --, Met gezag.
* Haute-marée, f. Vloed , m., Hoog wa•
ter , o.
* Hautement, adv. fig. Vrij uit, Rondborstig. * — , Trotsch.
* Haute -gaye, f. Verhoogde soldij, vr.
*—, Iemand, die verhoogde soldij trekt,
* Hautes- puissances , f. pl. in de IN ed. ge.
sch. , Hoogmogenden, m. meerv.
* Haute-sorme, f. scheersw. , Buitenge.
tivone uitgaven , vr. meere.
* Hautesse , f. titel van den groeten heer,
Hoogheid, vr.
* Hante.taille , f. Hoogere tenor, ns.
* []auteur, f. Hoogte , vr.; -- du pole,
Poolshoogte, vr.; Prendre (Ia) — (de
soleil), De hoogte (der zon) meten, De
zon schieten ; A la — de Calais, Op de
hoogte van Calais ; I1 eat tombé de sa

— , Hij is languit nederge allen. *--,
Diepte , ir., Preside la — de la mer,
De diepte (der zee) peilen. '**—, Diep.
te (van een bataillon), vr.:'. *-, Hoog.
te , Verhevenheid , vr. , Heubel, m.
*_, Trotschheid, Fierheid, vr. * —^
Hoogmoed , m , Verwaandheid, vr.
* llaut-fond, m. scheepsw., Ondiepte, Zand-

plaat, Zandbank, vr.
* Haut•goíit, m., als : Viandes de -•, Sterk

gekruide spijzen , vr. meerv.

* Hautin, m. zekere vi {schen.
Hau.-justicier, m. Opper -geregtsheer, m.
* Haut-!e-corps, m. Sprong , m. , Kramp

in de buik, vr.
* Haut-le-pied , m. Equipagie-of cier, we
* Haut-mal , m. Vallende ziekte , vr.
* Haut-pendu,tn scheepsw , Zwarte wolk,vr.
* Flaut-somme, M. zie Apoplexie.
* Hauturier , m. scheeepsw. , `.,varen)

stuurman, m.
* Hauturière , adj. f., als: Naviges;pn —,

Lange zeereis , vr.
* Hauyne , f. zeker mineraal.
Havage, zie Avage.
* Havarnaal , m. zeker boek der oude Scan-

dinaviérs.

* Have, adj. Bleek, Mager, Ongedaan.

Mismaakt.

* Haveau, m. zeker averktuig , y o. e ffen t.

maken.
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* Havelée, f. Greppel, Groef, vr.

* Haveneau, * Havenet, m. zeker vischnet.
* Haveron , m. Wilde haver, Ploghaver,,

I Windha er, vr.
,
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* Havet, m. hij leidekk , enz , Haak , ,n.
* Havir, v. a. ( L'leesch bij het braden)
verbranden , Perbraden. * - (se) , v. pr.
et : * -, V. n. Clete branden • Verbraden.
* Havre , m. Haven , Zeehaven , v , . ; - de
barre, Vloedhaven, Tijhaven . Drooge
haven , vr. ; -- d'entrée , Diepe haven , vr.
* Havresac, m. Ransel , m. * - , Knap.
zak, Reiszak , m.
Have , Hayé , interj geroep, om de hon•
den te doen staan.
* Hayon , m. Kaarsenrek , o. * -, Kraam,
Tent , vr. , `talletje , o.

Hazni , zie flasna.
* Hé , interj. He ! , Hei ! * -., Ach!
Heaulme , m. geslacht van schelpen.
* Heaume . mi,. Helm , m. * - , op een klein
schip, Helmstok , m.
* fIeaurnier, m. soort van Biaarreautier.
Hebdomadaire , adj IA'ekelijkcch.
Hebdomadier , m. Monnik , Priester s enz.

die de week heeft . in
Hébé, m. een nachtvlinder. *-, geslacht
van planten.
Héhéandre, ni. g?slacht van planten.
lébenstrète , f. geslacht van planten.
Héberdenie, f. geslacht van planten.
Héherge, f. bij regtcgel , Hoogte (van een
gebouw), vr.; Jnsqu'à son -, Tot aan
den top.
Héberger, V. a. boert. , Herbergen , Huisvesten. * - , in de zoutk., als: - mui re, Water in de pan dien. * -- ( Se),
V. pr. ,4an Benen middelmuur leunen ,
stonten.
Hébété, ée , adj. Dom. * - , m. Domme.
rik, Domoor, m.
Hébéter, v. a Verstompen , Dom maken.
Héhichet, m. soort van zeef.
Héraïque , adj. Hebreeuwsch. * —, m.
zekere vise/i. * - , eene schelp.
Hébraïáant, in. Kenner der Hebreeuwsche
taal, in ; van hier: Een al te stipt
opvolger van de evangelieleer, Pijlaarbijter, m.
Hébrsïstne, m. flebraismus, o.
Hébreu, m. Hebreeuwsch, o., Hebreeuwcthe taal , vr ; fig • Ceta est -- pour
.n;oi, Vous me parlez -, Dat is Hebreeuwseh voor mij. * - , adj. m. He•
breeuwsch.
Hébulben , m. zekere zaden.
Hécate, f. eene schildpad. *-, Spitsop-

loopende hoop drek in de pijp van een
sekreet, m.

Hécatée, f. een boom.
l-Técatésies , f, pl. Hecate feesten , o. mrv.
Hécatombe, f. Offer van honderd ossen,
o ; fig. Groote oferande, vr.

Héca omhées , f. pl. bij de (mek , Nieuw•
,

j aars feesten ter eere van Jupiter en
,r1pollo, o. meers.
Hécatumbéon , m. bij de Grieken, eerste
maand des jaars.
Hécatompédon, ni bij de ouden , Tempel
van zoo voet, M.
Hécatomphonie , f. offerhande der Messe•
niërrs, wanneer zij zoo vijanden gedood
hadden.
Hécaronstylon, m. Galerij net ioo zuilen.
* hèche , f. soort van sluitboom aan de
zijden eener kar.
Hectare , in, nieuwe landmaat, Hectare,

vr. , Bunder , o.

Hectique , zie Ét que.

Hect sie, zie lstisie.
Hecto, voorvoegsel, bij

' de nieuwe ma.

ten , honderdmaal de eenheid aandui.
dende , zie de zamengest. ,voorden.
Hectogramme , in nieuw gewgt, Hectogramme , vr. , Ons , yr. en o.

Hectolitre, m. nieuwe vochtmaat, Hectolitre , m. , ioo kan.
Hectomètre, m. nieuwe lengtemaat, 11cc•
tometer , us. , ioo ellen.
Hédéome, f. geslactat van planten.

Hé('.érée, adj. f.,
opgown , vr.

als:

Gomm -,

Klim.

a-.

f Klimvphars , vr.
F-;édérorkis , m. geslacht van planten.
Hédone, f. geslacht van planten.
Hédra , f. in de geneesti. , Eenvoudige insnijding in een been, vr. *- , bij de
oude geneesk. , zie Anus. *-, Drek , m.

Hedwigie , f.

geslacht van planten. *-,

een boom.

Hédycaire, in. een boompje.
1Hédychion, m. geelacht 1-an planten.
Hédychre, m geslacht van insecten.
Hedycrée, f. geslaeot van planten.

Hédyosme , f

geslacht van planten,

f-édyote, F. geslacht van planten.
Hédypnoïde, f. geslacht van planten.
HédSpnoïs, m. eene plant der ouden.
flédysarum, m. Bene plant bij de Grieken.
Héemer, tn, vochtmaat der Duitschers ,
Emmer , m.

Hégètre , m. geslacht var: insecten.
Hégine, f. Turksche jaartelling, llegira,vr•
}légujr,éne, m. bij de tegenw. Griek., Op•
perste van een monniAenklooster, m.

Heicétes , zie E:cètes.
* Heiduque, m. Hongaarsch soldaat, Hei.
duit , m. * -, weleer, 1Vaar de Hon gaarsc,he wijze gekleed$ huisbediende,,
Iloiduk , m.

591

HEIN

IMLO

Heinzie, f• geslacht van planten.
Heister, m. een boom.
Hélamys, m. geslacht van zoogdieren.
Hélas , interj. Helaas : , Laas : * --, m.

Héliocomète, f. Zonnekomeet, vr.
Héliognostiques, m. pl. bij de Joden, Zon.
aanbidders, m. meere.
Héliolithe , m. Zonnesteen, m.
Héliorvè(re, m. Zonnemeter, m.
Héliophile, f. geslacht van planten.
Flé;iopsis , m. geslacht van planten.
Héliorne, m. ges acht van vogelen.
Hélioscope, f. Zonnekijker, m.
Hé:iostate, m. Lichtwevper, m., zie Por.
te.lumière. * -- , werktuig , om de zon
en sterren waar te nemen.
Héliotrope , m. naam van verscheidene
planten , welke hare bloem naar de zon
keeren , Zonnebloem , vr. *. , adj.,
als : Plante —, Plant, welke hare bloem
naar de zon keert , vr. * —, m. ge.

Klat , vr.
Helctique, adj. Pochten trekkend.
Helcyd ion , m. Zweer op do oppervlakte
van het horenvlies, vr.
Hélée, f. geslacht van insecten.
Hélénide f. geslacht van schelpen.
Hélénie, f. geslecht van planten.
Hélénion, m. bij de Griek. , eene plant.
Héléochloé, f. zie Crypside.
Hélépole , f. bij de ouden , zekere muur.

breker , (een houten toren).
* Héler, V. a. scheepsw. , Praaijen.
Helianthe , m. Helianthus, on.
Hélianthées , f. pl. afdeeling van planten.
Héliart}hèrne, m. zie Hélianthérnum.
Hélianchémoïde , m. zie Ficoïdes.
Hélianthémum, m. zie Platonia.
Hélianthère , tn. zie Hélicie.
Hélianthus, m. bij PLINIUS , een. plant.
Héliaque, adj., als: Lever — d'un astre,

Onzigtbare opgang eener ster in de
stralen der zon , no ; Sacrifices héliaques,
(bij de ouden ,) Offers aan de zon , o.

mee rv.
Héliastes, m, pl. te Athene, Leden van

zekere regtbank , welke meet zonnenop gang onder den blooten hemel vergader.
den , o. meerv.
Hélice, f. geslacht van schelpen. * —, in
de meet- en bouwk. , Slaklijn, vr. ;
]scalier en —, Wenteltrap , vr. s.-, M.
zie Hélix.
Flélicie, f, geslacht van planten.
Hélicier, m. Dier der HélLes.
Hélieine, f. geslacht van schelpen.
Hé+iei e, F. versteende schroefschelp.
Hélicoïde, adj. Schroefvormig , Slakken.

hei
Hélicomyce , f geslacht van planten.
Hélicon , m. ( berg) Helicon, on * —, in
de toonk , zeker wektuig.
Héliconia , f. geslacht van planten.
Hélconiades, Héliconides, f. pl. Zanggo.

dienen, vr. rneerv.
Héliconien, in geslacht van insecten.
Hé iconiens , m. pl. bij LINN. , tweede af-

deeling van zijn geslacht Papilio.
Hél cosophie, F. Kunst om schroeflijnen te
trekken , vr.
fléliccère, f. geslacht van planten.
Hélbée, f. te Athene , Plaats , waar de
Heliasten vergaderden, vr.
Hélingue, f. bij lijndraaij., Dik eind touw
aan het handvat, o.
Héliocarpe , m. een boom.
Héliocentrique, adj. Heliocentrisch.

slacht van planten. *—, f. soort van
e4e igesteente.
Hé g , m. Rand van het oor, m.
Hétixanthère, m een boompje, zie Hélicie.
Hellanodices, Hellanodiques, m. pl. Voor.
zi tters bij de Olympische spelen, m. mrv.
Hel ébore . zie ElItbore.
Hellénie , f. geslacht van planten.
Helléuique, adj. Hellenisrisch , o. g- Corps
Greksch staatsverbond, o.
Hellénisme, zie Grécisme.
Helléniste, m. Kenner der Grieksche taal,
Hellenist , m.
Hellénistique , adj., als : Langue —, Griek.

sche taal, vr.
Hellénotame , m. te Athene, Ontvanger

van de belastingen der cijnsbare sten
den, m.

* Heller, m. Heller, m.
Helloties , f. pl. bij de Grieken , zekere

feesten.
Helluo , m. geslacht van insecten.
Hellus, m. geslacht van insecten.
Hel , r► inthagogue , a Ij in , als : Remède —,
Cu : * — , in. -zie Vermifuge.
Helminches, m. pl. Ingewandswormen, M.
oneerv.

Helminthiase , f. Wormziekte , vr.
Helminthides, m. pl. orde van waterwormen.
Helminthique, adj. zie Vermifuge.
Helmintholithes, m. pl. zekere versteende

wormen.
Helmintholog , e, f. herhandeling over de

ingewandswormen, vr.
Heiminthologiste, m. Kenner der Helmins
thologie , m.
Helmintie , f. geslacht van planten.
Helmiitoc)rton, D. Corsicaansch mos, o.
Helmintotheca, m. geslacht van planten.
Helmytou , m. geslacht van zeegewassen.
Hélocères , zie Clavicornes.
Hélode, adj. f., als: Fièvre —, Zweetkoorts,

vr. * —, m. geslacht van insecten.
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m. geslacht van planten.

Hélopiens, m. p1. familie van insecten.
Hélopithèques, m. p1. afdeeling van apen.
Hélopode, in geslacht van planten.
Ilélops, M, geslacht van insecten.
Hél;oragées , f. pl familie van telanten.
Hélore, m. geslacht van insecten.
Hélose , f Omkeering der oogleden, vr.
Helotion, m. geslacht van kain pernoelfes.
Helsingaer, m. eene Ijslandsche gans.
Helvelle , f. geslacht van planten.
Heluingie , m. een heester.
Helxine , f. zie Pariétaire.
* Hem , interj, Jim ! , Huns ! , Hei e
Hemachate ,

f. eerie adder.

Hemagogue, adj. m. , als: Reméde —, nu:

* — , m. Bloeddrij vend middel, o.
Hémalopie, f Uitstorting van bloed in
den oogappel, vr.
Hémanthe, f. geslacht van planten.
Hémaphobe, adj. (;een bloed kunnende zien.
Hémarthrie , f. geslacht van planten.
ilémastatique , f. Leer van het evenwigt

des bleeds, of van de kracht der bloed.
vaten, vr.

Hémataporie, f. l7ermagering door bloed -

gebrek , yr.
Hématérnèse, F. Bloedspuwing , vr.
Hématite, f. Bloedsteen , m.
Hématneèle., f. Bloedbreuk, vr.
Hématographie, f. Beschrijving van het
bi ed, vr.
}lématoïde , adj. Bloedkleurig.
Hematologie , f. Leer van het bleed, v r .
flématomphile, Hématomphalocèle, f. Bloed-

navelbreuk , vr.
IHématose, f. Bloedhereiding, vr.
Héziaturie, f. Bloed pissen , o.
Héméralope, m. Hij , die de voorwerpen

slechts bij kl^a s chten die ziet.
Héméralopie,f ziekte, waarin men de voor -

werpen slechts bij klaarlichten dag ziet.
Uérnérohap>tistes , m pl../ os/echo dweepers

die zich alle dagen wieschen.

}iémérobe , m. geslacht van insecten.
Iiémérobirrs, m. pl. stam van insecten.
Hérnérocalle , f. Dagbieem , vr.
Hémérodrome, Maa. bij de ouden , Dagwach-

ter, M. * —, Dagcourier, in.

Hé r,érologe , m. 41man,aksc rijvet, m.
Héméropatbie, f. Uitslag van éénen dag, m.
Jlérni, Grieksch woord van zameust., dat
half beteekent.
I-lémiandre, m. een boompje.
Hémi,:raisie, f. Scheelhoofdpijn, vr.
flémicroa, m. geslacht van planten.
Hétnicycle , m. halve cirkel , m.
Hémidactyle, m. ondergeslacht van Jeckos,
J-lémidesme , m. geslacht van planten.
Ylémigène, in. een Heester.

Hémigyre, m. zekere vruchot.
Hémitnéride, f. geslacht van planten.
Hémiméroptères, m. pl. klasse van insecten.
Hémine , f. bij de Rom. , zekere maat.
hlemiobole, m. Halve obolus, m
Hérniole, f. zie Rapport sesquialtère.
Hémionite, f. geslacht van planten.
fHéiniope f. bij de oud ,fluit met drie gaten.

Hérnipagie, f. Hoofdpijn aan Bene zijde, vr.
Hémiplégie, Hémiplexie, f. Verlamming
aan de eene zijde , vr.

Hémiptère , adj. van insecten , Met halve

vleugeldeksels.
Hémiptéronote, m. geslacht van visschen.
Héroisie, f geslacht van insecten.
Hémisphère, m. Halfrond , o.; — de Magdebourg, zeker werktuig bij de luchtpomp.
Hémisphé^ ique, adj. halfrond , Half cir-

kelvormig.
Hémisphéroïde, m. Halve Sphéroïde, vr.
Hémistème, m. geslacht van planten.
Hémistiche, m. Rustpunt in een fllexan-

drijnsch vers, half 4lexandrijnscla
vers, o.

Hévithome, m. geslacht van planten.
Iiémitritée . adj. f. , als : Fièvre -- , en
* — , f. Koorts , welke alle dagen eens ,
en om den anderen dag tweemaal terug
keert, fl/ledaagsche en anderendaagsche
koorts te gelijk, vr.
Hémitrope, adj. m. , als : Cristal — , Kristal met half omgekeerde vlakken , o.
Hémitropie , f. halve omkeering der kris. tallen , vr.
Hémocerchne , m. Bloedbraking met gereutel, vr.
Hémophobe, alj. Bloedschuw. *— , Geen

vriend van aderlaten.
Hémophobie , f. Prees goor bloed , vr.
flémop igcue , ad;. Die bloed spuwt.
Hémoptysie, f. Bloedspuwing met hoest , vr.
fiémoprysique, zie fiémortique.
Hémorragie, f. Bloedvloeijing , Bloedstorting, vr.
Hémorrée , f. soort van bloedvloeijing,
Hémorroïdal , le , adj. Tot de aanbeijen
behoorende; Flux —, Planbeijen , vr.
n;rv. ; Veine hémorroïdale, Speenader, vr.
Hémorroidale , f. Speenkt uid , o.
Hémorroïdes, f. pl. ,Planbeijen, vr. mrv.
Takken, m. meerv.
Hémorroscopie, f. Beschouwing van het
bloed eenar ade lating , vr.
Hémorroïsse, f. in den bijnel, Vrouw, die
eene bloedvlJeijing had, vr.
Hémostasie, f. Stilstand in her bloed door
volbloedigheid , m.
Hérhostatiques , adj. pl. , als: Remèdes —,
on : * — , m. pl. ,Bloedstelpende midde'

,

.

len , o,. tY.errv.
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11 enclécagone, in. Elf/zoeTe, m.
iIendcasy ll abe , adj. Eiflettergrepig.
Henné, M. geslacht van planten.
Flenner, M. IJenné-bladenpeeljer,
n Henner, v. a. ongebr.
, Pi/nigen.
e Hennir, V. a. Ilinniken , Brieschen.
s Hennisseuaent, in.
Hinniken, Brieschen, a.
Jiéoro-tairc, in. een vogel.
geslacht
van vogelen.
1 1 éot-tan, m. soort van riet.
Hépar , m. Zwavellever , yr., zie Sulfure
d'alcali.
Ilépatalgie , f. Leverpijn , vr.
llépate , rn.geslache van schaaldieren. s—,
een visch.
}1patemphraxis , rn Leververstopping , vr.
1iépîicogastrique, adj. ran de lever en de

sraag.
IJépatique , adj. Pan de lever , Lever . ..

* -, Leverklenrig ; oak : Naar zwavellever ruikende. *f hij de oude geneesk. , Levertaiddelen, 0. *_,L ever ..
kruid , o.
flépadques , f. p1. fatzilie van planten.
Bápatirrhée , f. Leveryloed , t».
flôpatite, f. Leversteen, t».
-, Leverontsteking, vr.
Jiépatocèle , f. Leverbreuk , vr.
IJéparo-cystique , adj . Van de lever en de
galbiaas.
1 1 épatographte, f. Leverbeschrijving , vr.
flépatologie, f. Verhandeling overdo (ver
rigtingen van de) lever, vr.
IJépatomphale, f. Levernas'e!breuk , vr.
Hépatoparectarne, f. Buitengewone uitzetting der lever, vr.
Hipatotomie , f. Ontleding der le-

ver , vr.
1-Jeptacorde, zie Eptacorde.

°-

adj. Dat

gespeeld wordt op of gezongen wordt bij
een zevensn.rig speeltuig.

Heptagone , zie Eptagone.
wisic. , Zeven/stek , M.
met zeven bastions, vr.

_ m. in de
* _ vesting

Ileptagynie, f. bij LINN., Zevenwijvige

planten, vr, nseerv.
}leptaméride, f. Verdeeling in Zeven, vr.;
ook: Zevende deel, a.
fleptainerou , m. Werk van zeven dagen ,
I-ieprarnètre , adj. Zevenvoetig.
Heptaudrie, f. bij Linrs. , Zevenmannige
plaoten, yr.
EJeptaugu1aire , adj. Zeven/soekig
JTeptapétsIie adj. f. Met zeven bladen.
Ileptaphyile , adj. Met zeven bladen
ileptapole , f. ii de oude asrdrijksk. , Landstreek (in gypte) , welke zeven steden
bevatce , vr.
fleptarchie , F. naaw , welAen men weleer
an's het bestuur van Engeland gaf,

0
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toen het onder zeven koningen verdeeM was.

lieptateuqee , t». De,zeven eerste boeken

van het O.T.
Héraclées , f. p1. Herculesfeesteu (te 4.
thene), o. meer,'.
Héraldique , adj.

bijna enkel

in :

Science

-, Wapenkunde, yr.
* FJéraut , in. Het—au:, m.;d'arnies,
Wapenheraut, t».
Herbacé , ée, adj. vanplanten , Niet hout.
acheig , Kruidachtig.
Herbage, rn Kruid, lEloeskrnid, a. , (La.
ge) plant, yr. ; Ne vivre que d'herbagee , Niets dan planten voedsel gebrniken. *_, inzond. Weide, vr. (vaarop
vee graast) ; Conduire les chevaux a i'—,
De paarden naar de weide brengen.
*___, Weideregt, 0. We/dc/eon,

t». en 0.
*H er b auc , in. Al te vurige jagehend, t».
Hethe, f. elkeplant , die niet tot de boo-

men , heesters ofstruiken behoort , zelfi
he; gras daaronder begrepen, Plant, vr.,
Kruid , Gras , o. ; — annuelle , Eenjarige plant , yr.; — bisannuelle , Twee.
jar/ge plant, vr.; — vivace, Overblijvende plant, yr. ; Wlauvaise - , lYlauvaises herbes , Onkruid, o. ; spr. w.
lVlanger soli bien en - , Zijn inkomen verteren, eer men het heeft; EM-

ployer toutes les herbes de la Saint-Jean
en quelque affaire , 4 11 es aanwenden , ons
zijn oogmerk te bereiken; Mécliante
Croft toujours , Onkruid nergaat niet;
L' — sera bien courte , s'il ne trouve a
paitre , s'il ne trouve a brouter , Her
»zoet al erg gaan , zoo h/f geen bestaan
vindt; Cooper 1'— sons le pied a 9 . q.,
Iemand het gras voor de voeten weg.

,zaaifen Ii a rnarché sur qnelque manvoise —, fbj heeft de knie aande bed*.- deplank gestooten ; Sur queue — averVOUS marché aujoutd'hui?, Waarom zije
gij ZOO slecht genutst ?; fig. Docteur eta
- 9 jongeling , p:olke naar den doctors-

graad staat , t».; Ce cheval prendra quatre aus aux herbes , Dit paard zal de vol-

goede lente vier jaar oud worden. -,
als: - d'admiration, Wonderkruid, 0.
Hebeiiler, V. 0. van een wild varken,
Grazen.
Herber, V. a. (Op het gras) bleelhen. -,
(Een paard) nieskruid op de borst leggen , 0.

Herberie , f. IPashleek
Herbette , f. Kort en fijn gras , 0 .,
flerbeux, use, adj. J3egraaSd.
Herbier, us. Krtsidboek , o. (d. 1. verzame/ing van gedroogde kruiden , ofboek,
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t'-at over de kruiden handelt.) *
I'erzaineling v an allerlei planten in
liet water„ iPaari, de vieschen zich
verschuilen , vr.
Eerste maag
(van Iierkaauwende dieren) , vr.
Herbière, f. Groenvrouw , vr.
Herbiot, , m. zie Boutoir.
Herbivore, adj. Grasetend, Van kruiden

Met bergen bedekt; fig. La vie cot hé.,
rissée d'épines , Het leven is vol moei(se), v. pr. et:
jelijkhedon.
V. fl. Oprijzen , Te berge rijzen.
* Hérisson , m. Spaansche of Friesche rui
-ter,Hasplm.*_,Kronad.*_,

levend.
Ilerborisation , f. Kruidiezing , yr.„ Bo

A'ijf, o.
* Hérissonrjé , ée , adj. Met stekels bezet.
Héritage , oh. Erfenis , vr., Erfdeel Erfgoed, Erf, 0.
Hériter, v. n. Erven;d'une grande suecession, Een groot vermogen erven; fig.
— des vertus de son pre, De deugden
zijns vaders erven. - , V. a. Erven.
Héritier , m. Erfgenaam, on.bij kei.
dekk. , Soort van puntig 'werk.
Héritière , f. Erfgenaam , vr. ; (Joe riche
- , Eens rijke partij , Bene rijke erfdochter,> Een rijk meisje (dat de eeni.
ge erfgenaam van een groot vermogen
is). - , naam van vijf geslachten
van plan - en.
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taniseren , o.

Herboris , ée , zie het betere Arborisé.
Ilerboriser, v. n. Botaniseren. Kruiden

lezen.
Herboriseur, ni. Kruidlezer, m.
Herborisce, m. Kruidenverkooper, m.
Herbu , ue , adj. Grazig , Begraasd.
Herbue , f. in de smelterijen , Kleiachtige
aarde , welke men ter bevordering der
smelting bij den erts voegt, vr.
Hercotectonique, 1. 17estingbouwkunde, vr.
Hercule m. in de sterrek. , Hercules, m.
* - , soort van Scarabée.
*Hère, m., als: Unpauvre —, Een ar.
me sukkel, on.zie Haire, in.
zeker kaartspel, ook: Las qui court
genaamd.
Hérédie, f. bij de Ro rn ., zekere vlaktemaat.
F]éré1itaire , adj. Erfelijk; Part —, Erf.
deel, o.
iléréditairemeut, adv. Volgens erfr egt, Er
felijk.

Hérédité, f. Erfgoed, o.„ Erfenis, vr.;
Oroit d'—, Erfregc, o.
Jlérómitique , adj. , als : Vie — , Kluize.
noarsieven , 0.
Hérésiarque, m. Stichter eener ketterij,m.
Hérésie,J. Sekte, vr. Ketterij, vr.
Hkréoiologue , in. Schrijver over de ket.
terijen , m.
Hérécicit , f. Ketteoaclotigkeid , vr.
flörétique , adj. Kettersch. *_ , in. et f
Aanhanger, m. of 4anliangster, vr.
eener sekte.—, Keeter, m. , Kettenu, vr.
fléridelle , f. soort van lei , die meer lang,
dan breed is.
Hérigoté , adj. to. , als : Chien — , hond
met een teeken aan de achterpooren, m.
Hét-igoture, f. Teeleen aan de ac/iterpooten
(van cenen hond) , 0.
Hérione, f. geslacht van schelpen.
.0
Hérissé , ée , acij. Bedekt. * _ , Borste.
lig , hang ; fi g. Stuurscl; , Moeijelijk.
* flurissée , f. Ruige artisjokrnps , vr.
* }]érisser, v. a. Doen oprijzen, Te berge
doet; rijzen. — , als : — un inur , Ee.
nou auuo' met kalk bestrijken, bepleit.
toren ; van hier: Bedekken; meest enkel

inhctp.p., als: Ilérissé de montagnea,

Egel, na.
*Hé r i ssonne , f. eene rups; fig. Knorrig

.

,

flériduandel , m. eene adder.
Hermandade , f., als : La sainte - , De
heilige hermandad (d. i. soldaten der
inquisitie) , vr.
Hermaphrodisme , m. IZereeniging der bel.
de seksen in éénen persoon , vr.
Hermaphrodite , na. Tweeslachtig nsenrch,
ilermap/arediet, ass.
, adj. TacoslaclatIg , De twee seksen in zich vereen igend.
Herm-Achèae, na. Standbeeld met twee
hoofde;; , hetwelk LlJeocurius eis Minerva voorstelde , a,
Hermées , F. p1. Mercuriasfeesten , 0. mrv.
Hermétientique , adj. , als: Art -, cc:
f. Uitlegkunde , yr.
Hermes , adj f. p1. verouci. , als : Terrea
- , Onbebouwd gelatene landen , o. mry.
f p1. geslacht van schelpen.
Flermèa, na. Hermeozuil, vr.
Ilermétiquerneut , adv. , als : Sceller
Hermetisch sluiten (d. 1. zoodanig dat

er niets uit kan).

, HermeHermine , f, hlerisselijn , vs.
lijn , a.
— eene scheip , zie COne
capitaine.
Flerminette , f. Kromme bijl , vr.
Hermitage, m. Kluizenaars woning, Kluis,

vr.; fi g. Kluis, flerwitage, vr.

Herruite, in. Kluizenaar m., Vivrecomme
nfl _, Een kluizenaars leven leiden.
-, dier van het
*_ , ceo; insect.
geslacht Pagure.
Hcrmodacce , al. zekere wortel.
* Flernialre, adj., als : Chirurgien -, Breakmeester , na.Van eene breuk ; Ban-

JIERN
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f. ge.
dare , Breukband, t,:.
slecht van planten.
liernie , f. Breuk, yr.; - otnbiHcaie, Na
veibreuk , vr.
Ilernieux, use, adj. Eene breuk lzebzen.
de, Gebroken.
:0 Hernhutes ,
m. Hernhutters , no. nzeery.
Néroïcité, f. Heidhaftigheid, vr.
Héroïcomique , adj. T7er/oeven -boertig.

flésichastes, in. p1. weleer, zekere Griek.
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sche monnikeis.
Hésichastique, f. bij de oude Griek, zeke.
re uitvoering in de toonkunst, om de
driften te bedaren.

Héoitation, f. ll7iJfeling, 4a rzeling , Tavij
feinaoedigkeid,vr. *_, Hapering, vr.
Hésiter , v. n. (a) Wijfelen , 4arzolen ,
J3esluiteloos zijn.—, Haperen, Stot.
teren 9 4anstooun , Blijven steken.
Héroïde, f. [Jeldenbrief, m.
Hesper, m. .elvondster, vr.
Hérolue • 1. Heldin , vr.
Hespéranthe , t . geslacht van planten.
Hóroïque, adj. Ileidhaftig, Dapper; Ver.
til -, Ileldendeugd, yr.; Fait —, Hel- Flespéridies , f. p1. familie van planten.
dendaad , vr. ; van hier : Temps —, Hesperis, in. bij de ouden, zekere enbe
kende plant. * , bij de hedendaagsch.,
Heldenrijd, in. , van dichtsçuk.
zie Julienne des jardine.
ken , enz. , als : Poésie — , Ileldendic/it,
T-Tétaire , I . zie Courtisane.
0.; Pême -, i.leldendicht, 0. ; Vers
liéroïques , 4 1 exandrijnschc verzen , o. Hétéroclite, adj. in de spraakk., Ouregel'
matig in de verbuiging; fi g. fain. On..
vseerv.
regelmatig, [Vonderlijk; ook: Onge'
Héroïuement , adv. Heldhaftig , Dapper.
JIéoïsrne, m. Eleldenmoed, m.
regeld , Onregelmatig. 0 , na. geslacht
* FJéron , fl1. Reiger , in.; - paresseux
van ,ogelen.
Hétérodon , an. geslacht van slangen. *_,
Zie Butor; Piaose de -, Bos reigerve.
ondergeslache van dolfijnen.
ren , in. , Reigerpluim , vr.
* Héronneau , m. Jonge reiger , on. adj.
Onregtzinnig.na.
Hétérodoxe,
*Hé roter , V. fl. Op de reiger/agt gaan.
Onregczinnige , an.
* Ilérorrnier , ère , a d j. , als : Faucon
, l-léaérodoxie, 1. Onrcgtzinniglaeid, vr.
Va l k, die op de reigerjagtisafgerigt, Hétérodronae , adj. , als : Levier —, zie
Levier du premier genre.
vs.; Olsean —, [kiagere vogel, gelijk
een reiger , M.
Hétérogène , adj. Ongelijkaardig. ?— in
* Iléroniinière , f. Reigerskooi , vr.
de epraakk. , als : Nom —, Woorl, dat
—, in de fab.,
* Héroo, m. Held, in.
in het enkel en naeerv. een yerthhil.
lie/si, Halve god, in.
lend geslacht heeft, o.
*HerpailIe, f. Troep binden vaet hare Jon- I1étérogénité , f. Ongelijkeiardigheid , vr.
gen , am
Hétéromys , an. zie Hawster anomal.
• Herpe, f. zebere vurigheid der huid. Hétérophylle , adj. Mek bladeren van ver* — , sceepsw. , als : - de plat bord,
schilleude gedaante.
Gel/log/ions, o. *_, Sieraad aan het Hétéropodes, m. p1. geslacht van Aranéj, klasse van insecten.
dee.
gaijoen, 0. p1. Herpes, zekere
Hétéroptère, na. zekere vlinders met dek.
stukken hout aan een schip.
'eleugels,die kleiner Zijn dan de v/eu.
• Herpes-marines , f. p1. Uitwerpsels der
gels.
zee, o. noeerv.
* Herpétiquc, adj. Vurig, Met uitslag.
Hétérociers , in. pl. Tegenschaduw ig en ,
us. naeerv.
Herpétologie, f. I7erhandeling over de
Llétérostége, f. geslacht van planten.
kruipeside dieren, vr.
1-létérotome , adj. Met ongelifke incas/f*flerque, f. Ijzeren hark, vr.
*Fl eroag e, na. Eggen , o.
dingo's.
* Herscheli , m. naam eener planeet;
Hétérozoaires , na. p1. Kruipende dieren,
°_,
*H eroe , f. Eg, Egge, vr.
0. naeerv.
Val .*
poort, vr. *_, Jiouteis kandelaar,m.
Het.giné, na. Sophore van den Senegal.
, -, bij visach. , Eg , vr., Span- }látich , na. in Amerika, naam van twee
raam der perkernentbereiders , vr. en
soorten van eetbare 'wortels.
scheepsw., Strop , m. ; -. de Herman, Hetmann, in. Hetmatt (hij d.
0.
poulie, zie Etrope. * - , geslacht van
Kozakken), on.
* Hétre na. Beuk , Bsuke,;bOOm, vs.
planteis. *_, een VisCia.
, m. scheepsw.,
Jlerséphories , Zie Arréphories.
Hen, interj. Hei !
* 1-leroer, V. a. Eggen.
Ilesode , Beu , vr.
0 Herseur, rn Egger , na.
Ileuch m. een
Hersjllières , f, Pl. Kronihouten , 0. t)teerv, fleur, na. bijna veroud., Geluk, e., n og
a qaa'— et matheur, De.
fiersillora , in. Stornaplank , vr.
over in ; 11 n's'
-

.

.
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za wereld is vol geluk en ongeluk 4 Cet
homme a plus d'- que de science 3 Die
man heeft meer geluk, dan verstand.
Heure, 1. Uur , o.; A deux heures de
jour , Twee uur na zennenopgang ; A
Cheque — Op elk uur (van den dag);
zie nok Relevóe ; Avancer 1'.- , Eene
klok aanzetten Retarder 1'- , Eene klok
achteruit zetten Uur, Tijdstip,
0. , Oogenblik , ni. en o. , Tijd, tn.
L'- ciu (liner, liet etensuur ; — de ré .
créetion , Uur van uitspanning, o.; Beu.
ree dérobies , Snipperuren , o. meerv.;
Demander a q. q. son —, Iemand vra.
gen, wanneer men hem spreken, enz.,
kan; du berger, Herdersuurtje ,
— mdce , Ongelegen uur , 0. ; Van hier:
Rentrer a ue — mdce, Des nachts laat
te huis komen ; De bonne —, l?roeg;I1
cst encore de bonne —, Het is nog i'roeg;
I l n'esc point a 1'-, Hij is aan geene
siren gebonden ; ook : hij 'wordt niet
bij het eer betaald; Payer par —, Bij
het uur betalen ; iron. Vous venez a
belle — , II eot belle — pour venir, Gij
komt mooi vroeg (d. 1. laat) ; fam. A
cette — , A 1'- qu'il est , Op dit oogen.
blik ; Tout a 1 9 -, 4anstonds , Op het
Op het oogenblile;
oogenhlik ; Sur 1 1
A Ia bonne
,3 Het zij zoo , Goed,
,

,

- „

—

Wel, Ik heb er vrede mcd; wk: Dat
1 i goed. •—, p1. Heures, (in de R.
K, kerk.), Getijgebeden, Getijden, o.
Getijboek , o. in
de fabell. , Horen, yr. meert'.
Heureusement, adv. Gelukkig. * , Bij

geluk.
Fleureux , use , adj. Gelukkig ; - au jeu ,
Gelukkig in het spel; Etre — de q. ch.,
Zich gelukkig (d. i. Een zeer groot genc.egen) voelen door iets ; D'heureuse
mérûoire , Lojjelijker gedacistenis. *,

Gelukkig, Voorspoedig. Geluk.
kig, Gunstig.
* fleurt , fl1. Schok , Stoot, m. , Hoor

plaat: toner brug of straat, vr.
Spits toeloopende hoop drek
in den put van een heimelijk gemak, vs.
* Heurtoqoill , so. Beslag op de as van eo.
ne affuit , 0.
,.0 Heurter, V. a. Stooten (tegen) fi g. Str!,?.
dig ' zijn met , dandruischen tegen,
Zondigen tegen ; — q. q. de front , le.
'—
mand in zijn ezigt tegenspreken.
(te), V. pr. El/sander stooten , Tegen
elkander stoeten ; fig. .112e: elkander in
strijd komen. — , V. fl. Stooten (met,
(I e). *_, Kloppen (aan eene deur), o.
* Heurtoir , m. Klopper (aan eene deur),
..
sit. , bij artill,, Stootbalk, on.
ste

°I-eurte, f.

stuk host aan den voet eener batterij,
enz., on.
fleuse, f. scheepsw., Zuiger (derpomp), m.
Ilévé , zie Caout.chouc.
Hexacorde , in. zessnarig speeltuig.
Hexaèdre , zie Cube.
Hexagonal , le , adj Zeshoekig , Zezzlidig'.
Hexagose, rn Zesheek, m. Vesting
suet zes bastions , vr.
Hexagynie, f Zeswijvige planten , vr. mr".
Hexaméron , m. Uitlegging der (zes dam
gen of) schepping, vr.
Hexansètre, adj., alt: Vers —, ee
us. Zesvoetig vers , 0. , Hexameter , us.
F-Jexandrie, F. Zetmannige planten, vr. usry.
Hexapétalée, adj. f. , als : Plante —, ee :
*_, f. Plant met Zes bloessebladen, vr.
Hexaphore, f. bij de ouden , Draag/toets

drager: , vr.

met zee

Flexaphylle , adj. Mtt zes blaadjes.
Hexaples , us. p1 Bijbel van Origenos,

welke in zes kolommen den tekst en de
verschillende o verzettingen bevat , m.
Hexapode , In. Insect , enz. met zes poe.
ten. 0.
Hexaptères , adj. us. p1. , als : Insectes —,
)

on: M. p1. Zesvleugelige insec4
ten, 0 seerv.
Hexastyle, adj.m., als: Temple —, Tern.
pel met zes zuilen its het front. m.

* — , m. Gebouw

voren,

met

zes zuilen yan

0.

Hexatyride, en. geslacht

van ingewands-

'WO rmen.

Hexécontslithos
gesttente.

§ Hiatus, us.

, us. bij

de oud.

,

een edel-

i. botsing

Hiatus , vs. (d,
van klinkers , b. v. II alla a Atiièrses).
* — , in de ontleedk. , naam van cenige

openingen.

Fliberline , f. zekere etsf voor tapijteç.
flibernacle , rn bij LINN. , Omkleedsal çde,p/ante's

tegen

de winterkonde) , o.

Flibolite , f. geslacht van schelpen.
S Hibon , us. Uil , m-; fig. C'est un (vraj)
is menschefischuw ; 11 fait le —,
.—,>
C'est un , Hij staat daar als een blok.
Hibride , adj. Pan twee soor:tn voort('o.
monde ; Animal —, Dier , dat uit die-

ren van verschillende soorten is voortgekomen (b. V. de muilezel), 0.
in de spraakk. , van zamengest31d0 weerden ,

Uit verschililende talen ontleend,

(b. v. Choléra-rnorbus).
0
Flic , in. fain. pq 0 ejjelijA'heid, vr.

Kilo op

,

M.

flidalgue , us. in Spanje , Hidalgo , M.
• Hideusernent, ad v . Lee/ilk, Afschuwelijk.
• Hideux , use , adj. L eelijle , Afschuwe.

lijk,

o.

HIDR
IJidrotique , adj. Zwectdrijvend Fièvre

Zweeticoorts, vr. -, m. Zweetrniddel 3 o.
* Hie, f. Hei , vr. , Heiblok , 0.zie
i\Toutoî. *_, Straatstamper, rn., zie
Denioiselle.
*Hiem ent , in. Geraak (van houtieerk
order eenen last), o.
Inheijen, o.
fliène , f. fJeva , vr.
Flier, v. a. Heijen , I;l2eijen.
Bier, adv. Gisteren ; - au soir, Gisteren
avond; - (au) matin, Gisteren tzorgen,
1:)'— en huic, Sederegisterenache dagen.
HiéraCite , m. Ilavilesteen , ni.
Hieracium, ni. Wilde latuw, vr.
Hierap!cra, f. een purgeeriaiddel.
Hiérarchie , f. Trap der verschillende engelenkoren in den hemel, rn
Geestelijke stand der R. K. Icerie , in.
*._, Ker/'eiijke regering,1Iierarchie,vr.
* fliérarchique, adj. Hierarchisch.
* Hiërarchiquement , adv. Hierarchisch.
a Fiiiérarques , in.
pl. Geestelijkheid, vr.
*Hiérobotsne, ei. bij de ouden, Gchei.
ligd Isissid, o.
Hiéroc&yce , in. een priester van Ceres.
Hiéroglyphe , sri. Beeldspraak , vr., Beeld.
schrift 0.
Iliéroglyhique, adj. Ilieroglyphisch.
Hiérograrntnate , ni. bij dc Egypten., Uitleg.
ger van het geheime priesterschsift,sn,
Hiérogrammatisce , in. Geheiligd sc/zrij.
ver, ni.
Filérogramme , in. Geheim schrift , o.
raphie, f. Beschrijving der heili
ge dingen, vr.
Uiéroløgie , f. Verhandeling over de hei.
,

lige dingen, vr. Legening, In-

zegening, vr.
Hiromancie, f. Waarzeggerij uit de hei.
lige divgen , vr.
Hiéromnérnons , in. p1. Afgevaardigden der
Grieksche steden bij de vergadering
der Asnphictionen , als gewijde schilfvers , in. meert'.
liiéiorornque , adj. van de overwinnaars in
vier groote spelen der Grieken, Heilig.
Hiéorophante , in. te Athene , Opperpries.
ter, in.
Iflirophore , in. bij de ouden , Degene,
velke de heilige dingen droeg.
lijéroscopie, f. Waarzeggerif uit het.
gene bij het offeren geschiedde , yr.
flilaries, f. Pl. Feesten ter ccie van Cyb e le.
Hilarité, f. Vrolijkheid, vr.
Hilarode,rn. Maker van vrolijke verzen, in.
Ili larodie , f, Tdolijk lied , o.
Flilaro-tragé die , zie Trago-comédie.
* 1-Ijle , in. in de plantk. , Navel (van het
zaad), in,

Eilofbrc , in. in de plautk. , Zaad;'lies ,
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flulolres , f. p1. ocheepsw. , Lnikbalkeis,
in. meerv., hoofden, o. meert',

* Hilon , m. zeker ooggezwel.
Hiloaperme, adj. van groots zaden, Met'
eenen zijdelingschen zeer langen navel.
Hilote , in. lleloet , ni.
Hirnantie, f. geslacht van planter,.
Himantope , in. geslacht van women. -,
zie Echasse.
* Hirnent , zie Hiement.
Iliuguet, M. scheepaw. , Kiembout van
het braadspit, o.
Hinné , m. een boom.
Hipociste, in . cone plant.
Hippa, f. bij PLINIUS, soort van breeft.
Hippace, f. bij PLINIUS, soort pan kaas
van paardenmelk.
Hippagrhte , in. bij de Spartauen , Officier
der ruiterif, in.
Hippanthropie, f. soort van ziekte, waarhij men avaanc in een paaid veranderd
te zijn.
Hipparchie , f. geslacht van insecten.
Hipparqtie , in. bij de Grie1en , Generaal
der tuiterif, in.
Hippe, f. geslacht van ssl2aaldieren.
Hippelaphe, in. bij de ouden, Soort van hers'.
Hippia, f. zie lYlorgeline c Céraiste.
Hippiatre , m. Panrdeoarts , in.
Hippiatrique , f, Paardenarssenijksinde, yr,
Hippice , f. bij PLINIUS , esne plant.
Hippicon , no. bij de Grieken , afstand van
vier stadika.
Hippie , f. geslacht van planten.
Hippion , in, geslacht van planten.
Hippobosqtae, m. geslacht aan insecten.
Hippobus , in. Dier , hetwelk uit de ver'.
ceniging van het sued en het paars!
voortkomt , o.
Hippocampe, in. een visch. *_, geslacht
van visschens
Hippoceutaure , M. Paardmensrh , 0.„ zin
Ceo cause.
Hippocras, M. Ifippocras, in.
I-iippocratéa , f. geslacht van planten.
HippocratieS, f. p1. 2Vepeuo;us.fcesten its
4ocadië, 0. isaeerv.
Hippocratique , adj, Ilippocratiscis.
Hippocratisnae, In. Manier va t; Hippocra'.
tee , vr.
Hippocrbae , f. Ilengstebron , vr.
geslacht van schelpen.
Hippocrèpe, f. geslacht van planten.
Hippodrome, in. Renperk voor de paar(leoswedloopen, vr.
Hippogloese , f. bij de ouden, cone plant.
Hippogiottite , f. Klier onder de tong
Tongkiier, vr.
Ejppogriffe , III. iU (IC fabell. , Gevletogeld
paard, o.
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Jlippogrostde , f. eene plant.
Hippolais , m. nai ns van y2rscheidene
Fauvettes er PouiUots.

Hispide, adj. hang.
Hispidelle , f. true plant.
Hispidisé, f. in de plantk., hlanigheid,

ilippolapathum, m. zieRhubarbe des moines.
IIippoliche , f. Paardensteen , vs.
flippomalgnes , m. p1. Paardcnmelkdrin
£'ers , vs. meen'.
Hippornancie, f. Wa a rzeggerij uit het
/2innekeo der paarden , vr.
Juippomse , vs. bij de oud. , vocht , dat bij
hengstige merries uit de .ccheede vloei;;
van hier: Liefdedrank ,m.; ook: Plee zig uitwas op den kap van pas gewor.
pen veulens, o.
flippomanès, m. oude naam van verscheidene vergifeige planten. *, zie Hip-

vr.Zte Distichiasis Phalasgosis
*Hisser, v. a. scheepsw. , hiijsc/sen • Op.

pomane in de

2.

beteek.

Hippomanie , f. Paardendolheid, vr.
ilippomanique , f. geslacht van planten.
Jlippomaradiou , M. zie Marathon sauvage.
Hippornélides , F. p1. , Flipponsélis, rn naam

van eenige planten bij de ouden.
flippopachoiogie , f. Kennis van de ziekten
der paarden , yr.
Hippope, in. geslacht van planten.
Hippophaès, rn. bij de ouden , zeker boompje.
Flippophaeote , f. bij de ouden , zekere plant.
ihppopodes , r.i. p1. in de fabell. , Menschen
met paardenvoeten, m. meery.
Ilippopotams , in. iVijlpaard, o.
Hippopotome , m. geslacht van zoogdieren.
flipporhis , M. zie Savrion.
Hippescdologie , f. i7erlsandeling over de
beenderen der paarden , vr.
iIippoaurus, zie Flippobus.
IFppotis, M. eet; boompje.
Hippotonsie, f Ontleding van her paard,vr..
ilippro , m. soort van populier.
1-Jippurine, f. geslacht van planten.
Hippuris, vi. bij de ouden , zekere plant,
Kactescaart, vs.
flippiirite, f. geslacht van schelpen. -,
zekere steen.
1-liptage, m. een boom.
Ilée , f. geslacht van planten.
Jlironde, f. , Hirondesu , in. zie E-Iirondelle.
Hirondelle , t. Zwaluw , yr. ; Pierre d'Zwaluwsteen , in.; - de nier, Zeezwatew , vr. ; ook t zekere vliegende ehele;i
zie ook Dactyloptère; spr. w. Une - flC
fait pas le priutemps , Eéae zwaluw maakt
geeneis zomer. , cent schelp , ook
Avicnle hiconde genoemd. ' -, Rond,
beweegbaar ijzer op de as, o.
Iirpes , in. pl. familiën te Rome, welke
van alle openbare lasten vrij 'waren.
hirsute , adj. in de plantk. , hang.
Iiiitic, f. zie Bibiou.
ilirtelle , F. geslaci2t van planten.
flispe , f. geslacht van inscecen.

hi/schen , Opnigeen.
§ lijster, vs. nit Escarbot.
1-listiodromie , f. Zcilkunst , vr.
Histoire , f. Geschiedenis , vr. ; fig. fam.
Voiiâ bien des histoires! , Welk een omslag!; C'esc use amro -, Dat it iets
anders. - , in de shi1derk. , als t Pein..
tre d'-, 1-Jistorieschilder, vs.
Histouial , Ie , adj. Gesehiedkundig.
1-listorien , vs. GeschiedsclsniJver , vs.
Historier, V. a. Net kleine versierselen
opt mu k/ten.
Historierte , f. Geschiedenisje , o. , Perrel/ing, vr.
flistoriograpise , vs. Geschiedsc/snijvef de:
rijks, vs.
Historiographer , v. a. Als (van landswege
benoetrd) gosc/siedschnijver schrijven.
Historiographerie, f. boert., 4tabt van
een' nijksgesc/siedschnijver ,, o.
Hiatoriqne , adj. Geschiedkundig , lists..
- , vs. 1-Jistorioche , o.
risc/s.
1istoriquement , adv. Geschiedi'undig, Historiscis Volgens de geschiedenis.
HiStriou , vs. bij de oud. , Tooneelis5 , vs.
* - , thans met veraclit. , Tooneelspeler,
Acteur, m.
Histrionique , adj. W. gebr. , ('ass de too..
ncelspelers.
ulcer, vs. PPintor, vs.; flans le fort on
Au milieu de 1'- , In het hartje van dew
svi,ster ; Quartier (t'- li'interlcwanrier
0 ; Queue (IC 1'- , lVawintei , vs. ; fig.
L'- de 1hge , da is vie ) De winter des
levens , M.
Hivernage , m. Bonwe's der akker: voor
den winter , o. îcheepsw. , Oyer
'wintering , vr.
Ijivernal , is , adj. , ale : Parce hivernale
du bréviaire, 1J/ivtsr van het gesijboek
Is;. ; Plante hivernale , il/interniaar, vr.
Hivernant, te , aij. van dieren , Des win
ters slapend.
Hivernatioti , f. jf'interslaap . vi.
j-jjveruer , V. fl ben 'winter doorbrenhten
Overwinteren. * - , l oor den 'wii2ter
ploegen. - (s'), v. pr. Zie/s an's de
'vinterkoude blootstellen esso zit/s daaraan te gcwenflen.
Hivourahe , in, sent laser/k. vrucht.
Foci!, Ba!
Ho, inerj. JIJ!, lIe/I
*_, Iie!, Ifs!
tioath(: , iii. terse fijue porselei;saardo.
bazin 11 1 . soort van fuizanr in ]J'Iexico.
S _ , zekere vogel itt Niouw.SpanJt.
7
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Hobbisnie, m. Stelsel van Hobbes ,
* Hoberean , m Havik , m.; fig. (we!eer : 4r rn o landjonlccr ; thans :) Lastige
buur, in.
* Hobreau, ni. soort van vogel.
* Hoc , ni. een kaartspel , Hokken ,
Joner au -, Hokken ;van hier: fig. lam.
Cda VOUS est - , Dat is U verzekerd ,

Floimsidoldie , f. een boom.
Holobranches, na. p1. orde van visachen.
Holocsustei,zn. iirandoffsr, o.
Of.

Daarvan zift gij zeker.
* Hoca, na. zeker kansspel.
Hocco , M. geslacht van vogelen.
* Hoche , f. Keep , Kerf, air.
* Hochemeat de têcc,m. Ifs ofdschudding,vr.

* fl ochepied, m. bij a'alk., Valk, die het
eerst den reiger aanvalt , of dien natie
alleen doet opgaan, na.
flochepot , M. Huespot , set.
* Hochequeue, na. Kai'ikstaartje , o.

ii

* ocher , v. a. Schudden.
* 1-locilet 01. Bel , vr.Ranamelafe , 0.
fi g. Les hochets dc la vicillesse , De beu.
,

zelarijen des ouderdoms,vr.varv. -,

Vorm , 'waarin men de gruiskoeken
,naakt, in.
1-Tocheur, na. een aap.
floclaicat , na. soort van Toucan.
J-Ioède , na. zekere inhoudsuzaat , Hoed na.
JlofFmaunie , f. geslacht vase planten.
Hoffmaiiseggie , I. geslacht van planten.
Hogsbead , na. Oksisoofd , o.
Hogner ., V. 1. volg. , Morren , Gronamen.
Hoie , f. lieu , He ads , vr.
hou. , na. bij regtsgel. , Erfgenaam , m.
}Iorie , I. bij regtsgel. , Nalatenschap , vr.
Iloirin , zie 0cm.
Homrmri, na. geslacht van ananassen.
J-iomtlaiioti , an. zekere vogel.
Hoitzit , na. eene plant.
Uoixotoel, na. een vogel.
5. Hola , interj. lid/a ! * - , adv. Ho
, in. , als : Wlcttre le - , les
Ilola.
hola , Twisteuden of Vechtenden scheiden.
Holacanthe , na. geslacht van visscizen.
Holans , m. pl. soort van batist.
Jlolarrhena , f. geslacht van planten.
Holcus , na. geslacht van planten.
i Holemenc , m. Gekras (van eenen nacht.

nil),

0.

tloler , V. n. van naclatuilen , Krassen.
Holètres , m: pl familie van insecten.
5-

.0

Hollandaise , I. soort van averktuig

, 01fl

water te putten.
Hollandée , adj. van batist , Digt en sterk.
Hollander , V. a. (Pennen) bereideis.
Hollandille , I. soort van linncn.
Hollandmser , V. a. liollandsch oezaken , Hollandist ren.
foul , M. zeker harsachtig vocht uit eeicon boom Chilli genoemd.
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fer, o.

Holocentre , an. geslacht van vissehen.
Ilologymnoses, m. p1. geslacht van visschen.
Hololépis , na. geslacht van planten.
Holomètre , in. Iloogtemecer , vi.
Holosté , m. geslacht 'can planten.
flolostemma , na. geslacht van planten.
Holostéon, Hoiostéuns , na. eene plant der
ouden.- , naam van verscheidene
Soorten van Plantains.
Fiolothcarie , f. geslacht van avormen.
FTolotonique , adj. in de geneesk., Vurig.
Horn , interj. ter aanduiding eener twijfehug, cnz., Fu:!
Homallophylies , f. p1. fanailie van planten.
Honaaloceaachre , f. geslacht van planten.
Homalocératite , I. eene scheip.
* Homard, na. (Groote) zeekreeft, no.
Homardiens, an. p1. familie van st/zaal.
dieren.
Hombac, vi. een boompje.
Hombre, in. Omberspel , o.; jouer a
Omberen. * -'. , Speler., Degene , die
laat spelen , M.
flonadlic, f. Leerrede , vr.
Hoanéomhre, adj. Gelijkaardig.
Homéoanêrie , f. leer van 4naxogortS,
'welke beweerde , das elk geheel in de
natuur nit zoodanige doelen bestaat,
die voor hunne vereeniging reeds aan
de zelfde natuur als het geheel waren.
flomêriqtie, adj. Van Homçrus, Uomerisclz.
Hoiaaéristes, vi. Pl. bij de ouden, zangers
weide de verzen van ilomerns in de
huizen straten en op openbare plaat.
Se/s zongen.
Homicide, an. Doodslag, »t. •*, Massslag, 1k/oord, vi. Moordenaar,
in. - , adj. Mcorddadig ; Arme -,
Jyloordwapen, 0.

flomiliaire , M. Bundel leerredenen , vs.
HonailiaSte , fl1. I7ervaardiger van leorre.
denen, M.
Homiose, f. Bereiding van liet yoedende
sap , vr.
Hommage, an. Leenpligt,m., Huldiging,
Hulde, vr. ; Faire ou Rendre - a, HuiOnderwerping, Hulde,
dig en.
yr. , Eerbied, vs. , Eer , vr.
Hommager , aal. Leenman, on.
Honamasse, adj. van eene vrouw, Man.
nelijk.

Homme , no. Mensch vs. ; Jesus-Christ s'est
fait - Jezus Christus St mensch go.
worden ; 11 y a de 1' - , Er loop: iets
naenschelijks onder ; Viel! -, Goode 4
dam f/s. , 4angebortfle zwakhcid , vr.
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tout entreprendre , UI] is een man om
alles te ondernomen ; C'es on
noyer , Hij is een man, die ,'ordien,
dat men hem verzuipt; t)' - d'houuenr,
En - d'honnenr, .4/s een man van eer;
Vu bon —, Een goed ma;:; ook: Eerie
eenvoudige ziel; 1 1 a trouvà son -, hij
heeft zijn' man gevonden ; — d'affaires,
hiofmees:cr, sii.; ook: Zaakbezorger,
m.; - de lui , Regesgeleerde , m.; — de
coeur , Dapper man , m. ; — de bien,
.Regtschapen man , Godsdienstig man,
six.; — d'honneur, Man van eer, na.; Hounête , Jiillijk man , Braaf man ,
- de sens, Man van verstand, Verstandig man , vs. ; — de bon sens , Man met
gezond verstand , no. ; — vral , Waar-

heidlievend man , vs. weleer,
Vassaal, na.
Flomnieau , m. ongebr. , Mannetje , o.
, zekere
Jlommée , f. Dagwerk , o.
iandnaa at.
Hotnoceotrique, ad. zie Concentrique.
}lomocule , m. ongebr. , Mannetje , o.
Hornodermes , m. pl. familie van insecten.
Jlomodrome , adj. , als : Levier - , 1-lef.
boom , waarbij de last en de kracht
beiden aan do zelfde zijde van het steun
punt zijn, in.; of; Hefboom, waarbij
de kracht tussc/aen den last on het stennpunt is, in.
Jloinogèue , adj. Gelijksoortig.
Flomogénéité , f. Gelijksoortiglieid , vr.
Jlornogramnae , M. bij de ouden , Degene,
welke met eenen anderen de zelfde letter trok , en daarom snot hem 3'ecIaten
moest.
1-lomogyne , f. geslacht van piasaton.
J-lomoiose, zie Hoioiooe,
Flomole , f. geslacht van scisaaldieren.
Homologatif, ire, adj. Geregtelijk beves.

tigenel.

Honiologation , f. Geregtelijke bekrach ti',
ging , vr.
Elomologue , adj. in de wisk. , Gelifinanaig.
Floinologuer, V. a, Geregtelijk berett igen
of bekraciseigeis.
flomotnolle , acij. in de plaritk. , lJ'aarvau
de deden naar ééiae zijde geiscrd zijn.
Ilomonia , f bij de Griek., zekere plans.
jiomonianthe , f. geslachc van planten.
Homonoic, na. een boompje.
!-l orn onopagie , zie Céçhalalge.
jjomonyme, adj. Gelijkluidend; Des (mots)
honaonylzes , Gelijkl'1dende woorden,
0. mV. ; Des hornonymes zijn ook de
verschillende dingen , welke door een

zelfde woord uitgedrukt wordt, a. v.

rijp.

Tloflsoflymie, f. Geiijklaidendizoid, vr.
Homoousiens, in, p1. Deze;: naam gaven
de Arianen weleer aan de R. AC., dewijl deze beweerden, dat de zoon val;
de zelfde natuur is. als de vader.
ilomophage , adj. Raauw vleesch etende.
Homophagie, f. Eten van rosauw vleesch , o.
Homophossie , f, Gelijkluidend/leid (van
verscheidene stemmen), pr.
Hosnoptère , m. afdeeling van Insecten.
)

Flomotone, adj. weleer„ van eens koorts,
Onveranderlijk.
Hoinosiens , zie Homoonsiens.
Hongeette, f. Kapbeitel (der steen/eonnier:), na.
0 Hongre , adj. in. ,
, on
als: Cheval
*_, na. Ruin, na.
* Hongrer , v. a. Ruinen.
* Hongrie , f. , als: Cuir de , Hongaarscis
leêr, 0.; Point cie -, zeker tapijt.
* Hongrietir ,Hongroyeur , in. Bereider van
Hengaarsch leer , na.
Iloisuête, adj. Eerlijk, Regrscloapen, Braaf.
* — , Gepast , Betamelijk, Welvoege.
lijk, Poegzaam , Fatsoenlijk , Billijk
Geoorloofd , Eerlijk. 1Velleyessd,
Beschaafd, Fatsoenlijk; Homme —, Een
fatsoenlijk man, on. (zie ook Homme).
* — , van meisjes of vrouwen , Eerlijk,
Eerbaar, Kuiscio; line — femme, Eens
eerbare vrouw. In. Eerlijke
Loffelijke , o.
Hoisntment, adv. Eerlijk, Braaf, Regsschapen , Blot eer. , Voegza a m,
Fatsoenlijk, Bi/lijk. °—, Beleefd,
Hoffelijk. *_, Eerlijk , Eerbaar,

Ku isch.
Ilonatheté , f. Eerlijkheid, Regeschapen.
heid , Braafheid, vr. Be t amelijkheid , Welvoegelijkheid, vr. °—,
Erkentelijkheid, vr., Geschenk, o.
Eerlijkheid , Eerbaaritei (1 , Kuiscielaeid , vr.
Houtteur, na. Eer , vr. ; Homme d'-, Man
'pan eer ,m.; Stir moo .,Op mijne eer;
I)'-, fam. Waarlijk, Op mijîae eer;
En —, Bij mijne eer; Parole d'- , Woord
van eer , o. ; Faire - a , Eer bewijzen
aan; ook: Tet eer verstrekken , Eer
aandoeos; Poiut d'-, Punt van oer, a.;
Affaire d'- , Lao/c , wa a rin iemands tOY
betrolelen is , vr. , yan vrouwen ,
Eer, Kuischheid, Eerbaarheid , vr.
Eer, vr. , 4anzien , 0. ; 11 Y va de vo.
tee -, U we eer staat op het spel; Pa
quer d'- femands eergtv0e' opwekken;
maSC. piqtaer d' -, Op eer aanspraak
hen. Eer , 4cht5d Oplettendheld vr. ; van hier t Honneurs fuebbtea, Laatste eer, yl. En 1'-. de 2 'icr
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HopHe, f. geslacht van Insecten.

Hoplite, na. bij de ouden , Gewapende wed.
looper, en. f. steen met cciie »zetanikorit omgeven. *, geslacht van
insecten.
H 0 piti3 , M. geslacht van inSecten.
Hoplitroclomes , in p1. bij de olyrn spel.,
Gewapende wedloopers , en. meerv.
* Hoquec, no. 1/ik , Salk , no. ; - de la
more, Doodsnjk, m.
*Hoq ueton , m. weleer, zeker oo'erkleed
der geregtsdienaren ; ook : Geregesdie.
naar , m.
* Hoquette , f. zeker ijzeren werktuig der
ring , vr.
steeoshouwers.
a' lIonnisseur, na. w. gebr., honor , no.
Horaire , adj. Van een sour, Uur . . .;
Honorable, adj. Eervol, IZereerend. °'-,
Cercie —, Ueorcirkel, Uurkring,
Loffelijk. *— , Deftig , Aanzienlijk
Ligne —, Uurlijn, vr.
Zie ook Ameade.
*Horde, f. Horde, Bende, vr.
flonorablement, ado. Op cone eervolle wifr I-Iordicales , Hordicies , f. p1. zeker feest,
ze, Met ac/sting, Deftig.
weleer te Rome , den 54 april, ter eeHonoraire , adj. , als : Membre - , Eerere van de aarde.
lid, o.; Tuteur —, Toeziende voogd, Horées , f. p1. plegeige offers, ter ver.
no. *_, m. Honorarium„ 0.
krijging van een gnnseig jaar.
Honorer, v. a. Ecren , Vereeren , Eer be- Horiales , in. p1. steno van insecten.
Wijzen aan. , Eer aandoen , Tot Horidictique , zie Horodictique.
eer verstrekken. * — , in den koopli., Hone , f, geslacht van planten.
Jionoreren. *_ (s'), V. pr, (de) Eene Horopal , no. soort van Indiscizen doek.
eer stellen in , Zie/s . . . tot cent eer Horizon , M. Gezigteinder, Horizon,
rekenen.
Horizons', m.
Honoree m. p1. enkel in: fam. Ad —
Horizontal, ie , adj. , Ilorizontalement, adv.
Eersioalve ; van hier: Titre ad —, Ee.
Horizontaal, Waterpas.
retitel , m.; Place ad —, Eerepost , in. Horloge , F. Uurwerk , o. ; — solaire , —
Honotifique , adj. weleer ,. als t Droit —,
au soleil , Zonnewijzer,, m, ; -. de sable,
Eereregt , 0.
Zandlooper ,, in. *_ , zeker si'errenbeeld.
* Bonte , 1. Schaamte , Scizaamacistigloeid,
* — , als : — de la mort , zekere hut.
vr. ; Avoir — de . . . , Zich scisarnen te
it'orm, liorlogie, Kleppertje, o.
. . . , over . . . fain. Cet homme a toute Horloger , no. H,rlogiçmaker , Uurwerk.
houte bus , Die man heeft alle schaammaker, vi.
te uitgeschud ; Avoir — de q. q , Zich l-Iorlogère , f. Uurwerlemaakster , vr.
iemand schamen ; spr. w. Revenir avec Horlogerie, f. Uurwerkmakerij, vr.
sa courte —, 11 7et de broek ep het hoofd Hormesion , m. bij de oud. , zekere stèen .
te buis komen. * Schande, vr.
Horminelle, t', geslacht van planten,
*ilonte000ment, adv Schandelijk, 211cc Horm is , prp. Buiten , Behalye , Uirge..
schande,
zonde 4.
Flonteux , use , adj. Zie/s schansead , Be. *Flornblend, f. Hornbleesde, vr.; — du
schaamd (over , de). * , Scisaamach.
Labrador , zeTeer mineraal.
tig , Bedeesd Va;; hier : Pauvies —
*lIornfeIo, vi. Ilornfels, no.
*
Stille armen , iso. meert'. fasn, biorceau
Hornochiefer , us. tlornschiefer , M.
-- , Laatste stub in ecnen schotel, o. Horodictique, adj. Dienende ons het CUT
* - , SchandeIijk , Untieteomelijk, Oatte vinden.
cerend.
Horographie, f. Zonnewijzerknnde, vr.
Iiooere , i:, gee/ache van planeen
Horologdographie , zie Horographie.
Flookerie, C. twee keslacissen van plan- iioromètre, vi. (Jurmeting, VT.
ten.
Floroptère , f. Gezigtslï.in , liT.
Do)éa , on, cell bosses. * — , eene plant.
Horoscope , m. Iloroscoop , o.; Tirer '_,
Hôpital , na. Gaothisis , Ziekenhuis , La.
Faire 1'— de q. q. „ lemands horoscoop
zarct , o ; fi g. II va a i'—, LJij gaat
trekken
.
(isis 'weg usar he: gastheis. '° lbs. Horreur f. p' rs c1erikking , Ijzing , vr,
itaal, a .
* . , 4fgrijzen 1 0. 11/keer , Gruivel,
blijk van achting , vr. ; van hier : Faire les honneurs de la maison, De eer

van het buis ophouden. , Eeretee.
ken , o. , Lerepost , in. , meestal p1. Jlon.
neurs , Eer , vr. - , bij wijze van p1igt
4eging, als: Avoir I'— de, Decer heb.
len te. - , als : Dame d'— , iisfda.
gnu, yr. ; Chevalier d'—, Lijffonkcr (ee.
ner vorstin , enz,) , m,; Meinbre b'--,
.Eerelid , o. - , in den kooph. , als:
Faire - a , Ilonoreren.
* Honnir , v. a. kienen , Onteeren.
* Honnissement , m. Bonen , o. , Ontee-

,

1

.

,

HORR

H®UP

$za. *-, Ontsteltenis, vr., Schrik, m.
*-, Verschrikkelijkheid, Akeligheid,
vr. •--, Afschuwelijkheid, 4fgrij.
selijkheid, Ilerschrikkelljkheid, vr.,
j/erschrikkelijk ding, o.; van hier: bij
overdrijv., als : C'est une -, lIet is
een (leelijk) monster; Fi 1'-1 Feci ,
welk een leelijk monster!
Horrible,adj., Horriblement,adv. Verschrik.
kelijk, Ijselijk, Ijzingwekkend, Per.
vaarlijk , Afschuwelijk , .fdfgrijselijk.
* -, Verschrikkelijk , Buitengewoon.
Horripilation , f. Valling der gansche
huid, yr.
*Hors, prép. Buiten, Uit, Weg van; de douse, Buiten twijfel; - d'haleine, Buiten adem , .Ademloos ; -- de
Behalve , Uitgezonderd. * --- , in de
bouwk., als : Batiment -- d'oeuvre, Bui
i. gebouw, dat van liet-tengbouw(d,
hoofdgebouw afgezonderd is); ook:d'oeuvre , Buitenwerks.
*Hors.d'oeuvre, mn. UitiVeiding, Digress
sie, vr. * --, Tusschengeregt , o. (d. i.
kleine geregten tot aanvulling der
plaats tusschen de schotels).
Hortensia , m. , Hortensie da Japon , f.
Liorteusia , vr.
Hortolage, m. Broeijerij (in Benen moes.
tuin), vr.
Hortole , f. geslaclst van schelpen.
Hosies , in. pl. De (vijf) offerpriesters te

-- des invalides, Invaliden-huis, o.; de ville , Stadhuis, o.; Hotel-Dieu,
Godshuis , Gasthuis, o. *-, als : -garni, Gemeubeleerd gebouw, om stoomdelingen voor geld te logeren , o.
.Hotelier , su. f-ótel-I. ouder , Waard , tja,
Hotelière, f. Hótel•houdster, Waardin, vr.
Hotellerie, f. Herberg , vr. , Logement, o.
Hótesse , f. Waardin, vr.
Hotte , f. Draagkorf, Rugkorf, Korf, m.
Mand, vr. *-, in de bouwk., als.
de cheminée, Schoorsteenmantel in
eens keulen, in.
* iiottée , f. JJ'land vol (zie Hotte) , vr.
* Hotteur, m. Korfdrager , m.
* Hotteuse , f. Korflraag ster 2 vr.
Honache , Houage, in. scheepsw. , Weg,
m, , Zog , o. , Streek , vr.
Houari, m.- scheepsw. , Werri , vr.
Houatte , f. zekere wollige zelfstandigheid.
* Houblon , m. Hop , vr.
* Lioublonner, v. a. Hoppen.
* Houblorniore, f. ,hopakker , vs.
* Holucre, zie Hourque.
* Bove, f. louiveel , o., Hak, in.; van
hier : M- à chevai, soort van ploeg. *--,
Kalkkloet, in.
* Houer , V. a. et s1. Hakken.
* Houetce , f. zie Fromager pentondre.
* Houguette, f. zeker werktuig der steen
-houwers.
* Houguines , f. pl. 4rm- , been- en di]wapen, o.
* Hoiille, f. Kolen, Steenkolen , vr. mrv.,
Gruis , o. * -, als : -- d'engrais , ze kere aarde, welke ter bemesting dient.
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Delphos, m. mrv.

Hospice , in. Godshuis , Gasthuis , o. ter
opneming en verpleging van arme rei zigers of zieken , o. * — , Gast/in/s,
Godshuis , o. ; - des vicillards , Outlemannenhuis , o.

Hospitalier, ore, adj. Gastvrij, Herberg.
zaa m.

Hospitalité,f. Gastvrijheid, Herbergzaam..
held, vr.; Droit d'-, Gastregt, o.
Hoste, m. een heester.

Hostie , f. bij de ouden , Offerdier , o.
* -, bij de Christ. , Zoenoffer, o.; ook :

(Ligcliaam van ,jezus Christus in de
gedaante van brood en wijn , o.), Hos.
tie, vr.; ook : Misbrood, o., Hostie , vr.
Hostile,adj., Hostilement,adv. T7ijandelijk'.
Hostilité , f. T/ijandelijkheid , vr.
Hate, m. Waard , L erbergier , m. ; Ta ble d'-, Publieke tafel, vr.; spr. w.
Qui compte sans son --, cornpie deux
fois , fris- de rekening busten den waard

maakt , bedriegt zich gemeenlijk "-.
Gastheer , m. *--, Huisheer , m. *_,
Gast , us.
Hotel, M. Paleis, 4asozcenlsjk' getouw,
ligtel , o. — , Groot openbaar ge.
bouw , o. ; -- (! s M0-im-ics,, jjg1105, ya ;

*_,

zie Hone.
* Houille, re, f'. Kolenmijn, vr.
* flouilleur, m. Steenkolennsijnwerke^•, in.

* Houiiiite, zie Anthracite.
* Hostie ., f. scheepsw. , Díj v ng , vr. ; La
-- eat encore fort -.rosse , De zee gaat

nog zeer hoog.
* Roulette , f. Herdersstaf, Staf, tja. s
(:Sschaapschop , vr,) ; fig. Laagste st nat ,
w; . * -, bij tuin]., Ronde tuinspade
vr. , Bloemtrekkef , 7,át. * --, in de munten, zekere schop, * , bij kea.senm.,

Vetmes , o. * -, bij suikerbalk. , zekere spacel. * --, in de nat. hist. , geslacht
van schelpen.
Houleex, use , zij. van de zee , Grastui
Loog.
-nsig,E1o
Hr >l :viche, f. zeker vise/snot.
l ionlquue , Mie l louque.
Hou mire 3 in, zeÍ ere; boor,' van Guianze.
i ouni,c r na . Z it A naranthe tricolore de
-

-

r., - n ,

in. zie

Rose de Chine.

•, *, ° ,' m. zekere vlscrh.

HOUP

HUGU

Houpette , f. zie Tangara noir huppé de
Cayenne.

* Honppe , f. Kwast , na. ; van hier:
- (a poudrer) , Poederkwast , Poeijer-

Kuif(op den kop
kwast, m
van sommige vogelen), vr.—, Go—
, in de ontleedk.,
kamde wol , vr.
als : Fioupes nerveuses , Zenuwwratjes
0. neery. (d. 1. de uiteinden der zonewee in dc huid). in de plantk.,
,

Bosje haren
* Houppé

0.

, ée , adj. in de planek. , In bos.

jes eindigend of niasopend.

* Houppée , f. scheepsw. , w. gebr. , Hooge
golf, vr. ; Prendie la - , Het oogenblik

van de verlseffing eener golf waarne.
men, om uit eene boot in een sc/sip te
:tijgen. , Botsing van twee gol vee , vr.
* Houppelande , f. soort van reisroL'.
floupper, V. a. (Wol) kammen. *, bij
jag. , (Zijnen niak/er) roepen.
*Houppier, M. I1'olk'anmer, Karnmer,m.
*_, Gesnoeide boom, on.
}louppifère, in. zekere haan.
* J-louraiiler V. U. Me: slcclste fagehon.
den (zie Flouret) jagen.
* Houraillis , m. Troep slechte

jags/son-

den, m.
Hource , f. acheepsw. , Bezaansbras , o.
* Hourdage, in .Rnw metsehoerk, e .
Hoarder, v, a. Rits: m:tselen , Toera.
pen , Gieten.
*Fl our di, ns., on: Lisse de —, scheepsw.,
Hekbalk , na. ph Hourdia , Raap.
werk , Gietwerk ,
* Houret , m. Slechte of Ellendige jogS.
hond, in.
so Henri , f. bij de Turk. , Henri , vr.
a Flourite , f. een vich.
* Hotirque , f. scheepsw. , L'oeksr , in.
*]ourvari, rn geroep der jagers, om de
aft edwaalde Isûndesz op het regte spoor
terug te doers leceren ; fig. Getier,, Gedruisch , Gescreeusv , Leven , e.
C
Fiousard , in. Huzaar , in . ; fig. Vivre a la
isorroardrr, Van plundering of roof leven.
0 Honsarder, v. n. w. gebr.,
1/ec/stes; als
de huzaren.
0
Fion3crrx, m. p1. Jiakerspeleen , vr. mrv.
* UorrspiUer , V. a. fares. Stoore,: , Sc isud14 i; , P1uZ'ken , 7rekica. — ( ie) , V.
pr. fans. 11"rrstelei , El/caader trekhen,

scooten; fig. Twiseere.
Houspi!on n. oegcbr. , half glas wijn

tot seraf, o.
4 II005sage , no. Afstoffing , vr. ; van hier:
Sapàtrc da — 5 Salpeter oars oude mureis , o. — , Ousheining (van tenen
vindmslen), vr.
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• Houssaie, f. Llulstbosclz , o.
• Houssard , zie Housard.
• Ilousse, f. zie Bisquain. s-., Scisab rate , Dek/deed , o. Overtrek, o.
• Housser, v. a. /ifstoffen (zie Houssoir).
• Hoesset , m. , Houssetce , f. Slot , dat
toesprings , 0.
Houssière , f. Plaats in een bosch , waar
hulst en dergelijke groeit, vr.
0 Houssine , f. Teentje, 0. Roede , vr.,
lCwispel, M.
* Houssiner , V. a. Met roeden niekieppen.
* HOLTSSOiL' m. Stoffer , Klopper , on.
* Housson , on. zie Fragon piquant.
4 Houstorie , f. geslacht van planten.
*II ou t, m. Schraag, vr.
* Eloutuyne , f. eene plant in Japan.
Houvari , fl1. scbeepsw. , een stormachtige
wind.
* Houx, m. 11e/st, on.
* fl ouzures , f. pl. bij jag., JJ"ilde-zwij.
nendrels , vs.
Hovte , f. geslacht van planten.
EIovène , I'. eene plant.
Boys, f. geslacht van planten. —, ziC
Roseau des sables.
*Fi oya u, rn ilouweel, 0.
C Hoyé , ha , adj. Beschadigd.
Flrrage , zie Cisatstage.
Unanacane, f. zekere plant.
* Hoard , vs. zie Orfraie.
* Iluan , in. [Violik van haviksylerken aa,
eeners s'sk met bellers , vs.
Huber , vs. zie Attelabe de la vigne.
Flubrtl f. geslacht van planten.
* Hrrch, in. een vioch.
* Hriche , f. Baktrog , on. ; van hier : En

— , lIJst een' hoegen achteosteven.
* Heclrer , V. 5. bij jag. , Roepen , Fluiten.
* Fiucliet , vs. Jagehoren , w e
Hrrdsone , In. een heester.
Flue, interj. Bee!
*Huée, f. geschreeuw, om den wolf naar
de jagers te drijven,ofosadevisscheg
ja het net te doen gaan; fig. Uitjosa'
icing, Bespseting, vr.
Huèque , Uit. zeker dier.
* Liner , V. a. Met g#eos geschreenw (den
wolf) vervolgen of (De visschefl) in de
netten drijven ; fig. Uitjsusven
fi uiten , Bespotcen.
Huernia , in. geslacht van planten.
Huerte , in. een boom.
Huet , no. , Fluette , f. zie }-lulotte et Scop.
Huigone , f. geslacht van planten.
* Huguenot , no. Hugenoot , les.
* Huguenotta , S. Hagenoet , vr.
linguenoce, f. (4arden) pan, yr.
* Huguenotisuie , In. Leer der fingenoe..
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Bui, adv. Heden; zie Aujourd'•hui.
Huile , f. Olie, vr.; - grasse ou siccative,
Lijnoli e , vr. ; - de baleine , Traan,
yr. ; spr. w. On tirerait plutót de l'd'un mur , que de l'argent de cet homnmelá , Bij dien man zit het geld verbazend vast ; Jeter de 1' -- dans ou sur le
feu , Olie in het vuur werpen ; fig. Sentir
i' -, Naar de lamp rieken ; fig. faaz.
G'est ene tache d'- , liet, is eene onui twischbare vlek ; C'esrritne tache d'qui s'étend toujours , Dat zal wel ver
maar niet verbeteren. *-,-ergn,
bij R. K., als : Saintes huiles, Gewijde olie , vr.; Recevoir les saintes
huiles , Het laatste oliesel ontvangen.
* —, in de scheur. , Olie , vr. ; - miné•
rale , -- de pierre , - de Gabium , - des
Barbades, - d'Écosse, - de Médie, Steenolie, vr.
Huiler, V. a. Oliën.
Huilerie, f. Oliekelder, m., Oliepakhuis,
Oliemagazijn, o. *-, Oliemolen, ?n.,
Olieslagerij , vr.
Jinileux, use , adj. Olieachtig. *--, Vet-

achtig.

Huilier, m. Oliefiesch , Oliekan,vr. *-,
Olie- en azijndrager, m. * ---, Olie
-slager,m.
Uuiliére, f. scheepsw. , Oliekruikje, o,
Muir, V. 11. van een' wouw, Schreeuwen.
Huis , m. veroud., Deur , vr. ; nog over
bij regtsgel. in : A -- clos , etc. , Met geslotene deuren, enz.
sluisserie, f. Deurkozijn , o.; Poteau d'-,

Deurstijl M.
}Iuissier, m. Deurwaarder, m. ; - á verge, (weleer,) Roededragende deur.
,

waarder, »a. *--, Geregtsdienaar, m.

Buit, adj. dc/se; De lundi en-, Maan dag over acht dagen. *--, dc;stste.
* -- , m. Acht , vr. ; Trois - , Drie ach
te.a. * - , Achtste (dag der maand) ,
n

we * -, bij drai;., enne , als : -- de
chiffre , .Passer, om de dikte te meten , rya.
0 Huitain , m.Achtreg elig vers, o.

* Huitaine , f. bij regtsgel., lacht dagen,
to. naeerv. , égreek , vr. * de dafel. taal , als : Uric - de jours, 4cht
dagen, Eens week.
* fluth,ine , adj. Echtste. * --, m. ste (deel), o., 4chste (dag)

ci3d-

, 9aá.

* Huitl:mensent, ads. Ten achtste.
* Huit-pieds , f. zeker orgelspel.
Huutre, f. Oester, an.
Huitrier, m. Oesterve rkooper , m.
een vogel, Oestervanger, m.
Hulot, us. scheepsar., IColdergat , o.
* Hulotte , f. Nachtuil , nn.

iIanuain, ne , adj. .ersslssh,)l; Genre-°,

Menschelijk geslacht , o., Menschheid,
vr., 1f?enschdom , o. * --, Menschli e•
vend, Mensclselijk. *--, Vriendelijk,
Zachtaardig , Minzaam. *---, als:
Lettres humaines, Fraaije letteren, vr.
meere. (d. I. kennis der dichtkunst ,
welsprekendheid en geschiedenis). *-,
m. Mensch , an,; :veest echter pl. Humains, Menschen , m. naeerv.
fumainement, adv. Menschelijker wijze,

Volgens het menschelijke vermogen. -,
Ten aanzien der nnenschen. * -- s, Menschelijk, Menschlievend, Zacht. *--,
als : -- parlant, Volgens de algemeene
begrippen.
Ilumaniser , V. a. Menschelijker waken,

Beschaven. * -, Gezelliger maken. *(s'), v. pr. Toegevender worden ; ook:
Zich vriendelijker jegens iemand gedragen.
llumaniste, m. HHumanist, m. (d, i. iemand , die de humanités verstaat of onderwijst).
flanzannité, f. Menschheid , Menschelijkheid , vr. ; Payer le tribut à 1' -- , Den
tol der natuur betalen. * -, Mensche.
lijkheid , Menschlievendheid , Zachtmoedigheid, Zachtaardigheid, vr. *--,
Menschheid , vr. , Menschdom , o. * __
Pl. 13un anités , Schoolwetenschappen ,
Humaniora, v. meerv.
Humantin, m. ordergeslacht van visschen.
Humate , f. geslacht van planten.
Humble , adj. 1Vederig , Ootmoedig , Zedig , Onderdanig ; van hier : lire ....
fortune, Een middelmatig vermogen.
H$umblement , adv. Nederig, Onderdanig ,
Geduldig, Ootmoedig.
Ij um olotie , f. een boo:a. * --, geslacht
va n Gy'nandtie.
llumectalit, te, adj. Iterfrisschend , Be.
vochtigend. *—, na. enkel pl. Hutnectans, iferfrisschenile dingen , o, n;rv.
Ilumeccation, f. Bevochtiging, vr.
Humecter , V. a. Bevochtige.:. * - (a'),
V. pr. Vochtig worden. * -- , Ver, ris schende dingen gebruiken * Ilumer,, v, a. ins l urpen , Sluipen, Ceps
slurpen, ° _, inslurpen, inzuigen ,
inademen.
I uméril , 1e , adj. Van den schouder
Schouder ...
Huméro-cubical, zin. T'oorarmspier, vr.
ilulmléro-métacarpien , tn, zie iYiuscle pre•
mier radial externe.
Huméro- stap-radial, na. zie Muscle long su
-pinateurdbs.
Unmérus, an. Sle:ntolbeen, o.
Sap,
o.
*
.,
4card
Vocht,
Humeur, f.
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,n , Geaardheid, vr., Hametir , 0. Gemelijkheid , Ontevredenheid, vr.;
Avoir de 1'- 1, Ontevreden zijn ; Man.
valse , Kwade luim , vr., Ga.
aaaigdheid. 'r.; aIr: Ete en
de faire
q. ch. , Étre d'— a faire q. ch., Lust
Jiabba , am iets te doen , Iets met ge.

* Huooard-de-Ceylsn , vs. een insect.
Flutcbjnsje , f. geslacht van planten.
*Fjutte, f Hut, vr.Tent, vr.
Hutten-nicht , m. zekere metaalstof.
* Hutter , V. a. , als t — les vergues, De
raas kruisen. * (se), v. pr. Hutten

noegen doen. * , bij 1ooij , als : Faire
prendre de 1'— aux peaux , De vellen
laten weeken.
}urnide , adj. Vochtig.
Dl. VOCht 0.
Finmidernent , adv. In acne vochtige plaats.
,

Humidier, v. a. I3evochtigen.
Humidité , f. I7ac/zsigheid , vr.
UumiÇuse, adj. f. Vlak op de aarde liggend.
Humiliant , te , adj. Vernederend.
Humiliation , f. vernedering , vr.
Humilier, V. a. 1/eruederen.
Par.
osemoedigen.
Unmilité , f, Nederigheid, yr., Ootozoed, in.
Hutnite , f, soort van stecie.
Flumoral , le , adj. Uit de vochten out.

*.__,

staande.
ilutnoriste, adj. van geneesheer., De ziek.
ten aan bedorven vochten toeschrijven.
de; fi g. Luimig. na. Geneesheer,
welke alle ziekten aan bedorven yoch.
ten toeschrijfe, on.
Humus, in. Tuinaarde , vr. , Humus, vs.
* linac, f. Mars , vr. ; Mât de —, Mars
stang , yr. — , Klokbalk , vs.
0
Flunier, on. Marszeil , o. t.—, Mars.
Steng , vr.— , zeker vjschnet.
klunut , M. een boom.
*H u pp e , f. flop, vs.
Kuif(op den
kop der vogelen) , vr.
* Fiuppé, ée, adj. Gekuifd, Met eene Ituif;
fi g. lam. Voornaam , Bekwaam.

Flura , vs. in de plantk. , zie Sablier.
*kiurasse, f. Ring aan den steel van den
sonidsbamer , m.
* Hare , f. (Afgesneden) kop , in.
*Hurhant, zie Flue.
* Huni M. zie Porcelaine tigre.
', , M. geslacht van dieren.
* Huriah
Hurlo , in, groote soort van steur.
* Hurlement , on. Ce/mu, o.; fi g. Gehuil,
Geschreeuw , o.
* Hurler, V. 55. Huilen ,. fig. Huilen , liet
nieschreeuwen ; spr w. — avec les lous,
Huilen suet de wolven , waarmede men
in het bosch is.
* Hurleur, m. geslacht van ape n.
Hurluberlts, ado. pop. (inbedachazaam, In
a dj.ns . Onbedachtzaam,
het wild.

*.,

Onbezonnen. in. Onbedachtzaam

of Onbezonnen menscis , vs.
Hurtebiller ,, v. ii. yaso eec' ram , Be.

springen.

* klussard , zie Housard.

605

bouwen.

Huttuin , na. geslacht van planten.
Hyacinthe , f. zie Jacinthe. * _ , Hia

cme, na.

Hyacinthes, Hyacinthies, f. p1. feesten der

Lacedemoniërs ter eere van 4pollo bij
het graf van Hyacinthus.
ilyade , m. geslache van schaaldieren.
Hyades, f. pl. zie Pléiades.
Hyale , f. geslacht van schelpen.
Hyalin , adj. m. Glasacheig.
Hyalitbe, f. verscheidenheid van Quarz
hyalin.
Hyalolde , adj. , als : weleer,, Humeur
Kristallijne voclat, 0. ; thans : Membrane - ., Vlies , dat het kristallijno vocht
insluit , o.
Hyalurgie, f. Glasmakerij, vr.
Hybantlie, f. eene plant.
Hybimace , f. bij LINN. , Knop , vs.
Hyblée , f. geslacht van insecten.
Hybome, zie Cophdse.
Hbos , vs. geslacht van insecten.
Hybou-couchu, m. eene vrucht.
Hybride , zie
Hybridelle , f. geslacht van planten.
flybristiques , f. p1. feesten te Argos.
Hybrizon, m. geslacht van insecten.
Hyclée , na. geslacht van insecten.
Hydarthre , na. Ledewater , 0.
Hyclatide , f. Waterblaas , yr. ; - cré.
brale , Worm , welke de schaaps do/held
veroorzaakt, Liersenworm, an.
geslacht van ingewandswormen.
Hydatidocèle , f. Waterblaasbreuk , yr.
Hydatigère , f. geslacht van ingewands-
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Hydatisme , na. Rommeliesg , yr .
Hydatolde, f. Waterachtig vocht Onoschen
het hoornvlies en het derde oogvlies , a.
r-lydatoscopie • f. Voorzegging nit het ava m

tar, vr.

Hydère, f. geslacht van insecten.
Hydue, na. soort van kampernoelje.
H,
, in. een boom,
Hydnoplaore
, ni. geslacht van Polypier.
klydrachnes, on. p1. geslacht van Arach.
nides.
Hydrachnelles, f. p1. afdeeling van in.

sscten.

flydraene , f. geslacht van insecten.
Hydrngogue , adj. na. , 45 .' Remède , on
* - , in. Wa t sr afdrjvend middel, o.
Hydrange 4 geslacht van planten.
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Ilydrangelle, f. geslacht van planten.
Hydrargilitbe, f. zekere steen.
Jiydrargyre , rn. Kwikzilver , o. * ►-, ge•
slacht van visschen.
Hydrargyro-pneumatique, in. Toestel ter
verzameling van de waterstofgas , in.
.11ydrargyrose, f. Kwikwrijving, vr.
Hydraste , f. eene plant.
Jlydrate, m. T7erbinding van metaalzuur
en P/ater, vr.
Hydraules, m. pl. bij de ouden , Degenen,
welke op waterspeeltuigen speelden.
Hydraulico-pneumatique, adj. Het water
door middel der lucht opvoerend.
Hydraulique , f. Waterlei kunst , vr. * —,
adj. Tot de waterlei kunst behoorende
Hydraulisch ; Architecture -- , Water.
bouwkunde , vr.
Hydre, f, soort van slang. * ., geslacht
van zeer kleine diertjes. *-- eene
,plant. *-- , in de fabell. , Hydra, Slang,
vr.; van hier : fig. Hydra , vr. * — ,
zeker sterrenbeeld , Hydra , vr.
Hydréléon, m. Mengsel van water en olie, o.
Hydrentérocèle, f. Waterdarmbreuk, vr.
Hydrie, f. bij de ouden, Waterkruik, vr.
Hydrille, f. eene waterplant.
Hydroa, ni. Vurigheid , vr.
Hydrobata , m. zie Merle d'eau.
Hydrocanthares , in. pl. stam van insecten.
Hydrocantharides, f, pl. geslacht van insecten,
Hydro•carbure, m. Waterstofgat vereenigd

niet koolstofgas.
Hydrocardie , f. Waterzucht van het hartevlies , vr.
Hydrocèle , f..jalzakswaterhreuk , vr.
Hydrocéphale, f. Hoofdwaterbreuk , yr.
Hydrocérame , m. Water- koelvat , o.
Hydrocharidées, f. pl. familie van plante n.
Hydroclaris, in. bij LINrr. , zie 14Morènne.
Hydrochloé , f. geslacht van planten.
Hydrochoerus, in. zie Cabiai.
Hydrocorax, Zeeraaf.
Hydrocorées , f. pl familie van insecten.
Hydrocorides, f. pl. familie ,•an insecten.
HIydroeorises , f. pl familie van insecten.
Hydrocotyle, f. geslacht van planten.
Hydrocyn , in. ondergeslacht van Salmones.
Hydrocyste, m. zie Hydropisie enkistée.
Ilydroclictyon , m. geslacht van planten.
1-lydrodinamique , f. Waterweegkunde , vr.
Hydro•encéphalocèle, zie r ydroehphale.
Hydro-entérocèle , zie Hydrentérocèle.
Hydro- entéromphale , f. Water-navel.
breuk , vr.
dro•épfij iomphaie, f Netnavelbreuk, vr.

Hydrogale, f. in de geneesk,, Water en melk.
Hydrogarum, m. bij de ouden , zekere spijs.
Hydrogé , adj. m. Uit water en aarde be..

staande.
Hydrogène, m. Waterstof, vr.Wat erstofgas , vr.
Hydrogéné , de , adj. liet waterstofgas yerbonden.
Hydrogéologie, f. t'erhandeli ng over den
invloed dc: waters op de aarde , yr.
Hydrogeton , zie B ygrogeton.
Hydroglosse, f. geslacht van planten.
Hydrographe, m. Waterbeschrijver, vs.
Hydrographie, f. Waterbeschrijving, vr.;
Carte d'—, Zeekaart, Paskaart, vr.
Hydrographique , adj. De waterbeschrijving betreffende; Carte —, Zeekaart,

Paskaart, vr.
Ilydrolapathum , m. soort van patientie.
Hydrolico-pneumatique, zie Hydraulico•
pneumatique.
Hydrolie , f. geslacht van planten.
Hydroliche, f. een kristalachtig mijnvoortbrengsel.
Hydrologie, f. Waterleer , vr.
Hydromancie , zie liydatoscopie.
Hydromantique, f. Waarzeggerij uit het
water , vr.
Hydromédiastine , f. Aliddelvlieswater-

zucht, vr.
Hydrowel , in. Honigwater , o. ; — vineuz,
Neede , vr.
Hydromètre, m. Watermeter , in.
geslacht van insecten.
Hydrométrie, f. Waternseetkunde , vr.
Hydromphale, f. Waternavelbreuk, vr.
Hydrornies , f. pl geslacht van insecten.
Hydrornys , m. geslacht van dieren.
Flydronose, zie Suette.
Hydroparastes, m. pl. dweepers, die bij
het avondmaal water in plaats van wijn
gebrusikten.
Hydropédèse, f. Zweetzucht, vr.
Hydropelvis, m, geslacht van planten.
Hydropéricarde , M.Hartevlieslvaterzucht, vr.
Hydrophace , f. zie Lenticules.
Hydrophane, adj. f. , als : Pierre --, steen,
die in het water doorzigtig is.
Hydrophilace , m. eene plain.
Hydrophile , m. geslacht van insecten.
Hydrophiliens, m. pl. stam van insecten.
Hydrophis, ra. geslacht van dieren.
H ydrophobe , adj. Waterschuw , De water.
vrees hebbende. *--, m. er f. Die de
watervrees heeft, tyaterschuwer, m.
Ilydroph obie , f. Watervrees , vr.
Hydrophohique, adj. Tot de watervrees
belsoorende of Daaraan eigen.
Hydrophore, na. geslacht van planten.
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flydrophores , fl1.

noelies.

pl. familie van kamper-

Hydrophories , f. p1. feesten ter gedachtenis dergenen, welke door den vloed van
.Deucalion waren omgekomen.
Hydio.phosphure , m. Verbinding van ge
phosphoriseerde ,va:erstnfgas met iets

anders, vr.
Hydrophthalmie , f. Oogwaterzucht> vr.
Hydrophylie,f.tv'ec geslac/oten van planten.
Hydrophyllum , zie 1-Jydrastes.
I-Iydrophysocèlc , f. LPindwaterbreuk des
balzaks, vr.
Ilydropiper, re. bij de oud. , eene plant.
flydropique, adj. W'aterzuchrig.
et f. Waterzuchtige, vs. en vr.
Hydropirette , zie Hydropyrète.
Hydropisie, f. Waterzucht, vr.
Hydropityon , in. geslacht van planten.
Hydro-pneumatique , adj. na., als: Appareil
—, Gastoestel, vs.
Hydro-pneumatocèle ,
f.Windwater.

breuk, vr.
Hydropneumonie , 1.

Longwaterzucht, vr.

Hydropneumosarque , f. Gezwel , dat water, gas en vleezige stoffen bevat.
Hydropoïde adj. f. Waterachtig (afscheid-

sel).
}Tydropore , in. geslacht van insecten.
Hydropote , ni. Waterdrinker , m.
Hydroptérides , f. p1. familie vats planten.
Hydropyrète , f. Zweetkoorts , vr.
Hydrorachis , Hydrorachitis , f. Ruggraat.

waterzucht, vr.
Hydrorrhodin , in. Braakmiddel van water

en rozenoije , 0.
Hydrosnees J.
, p1. bij de oud., eens plant.
Hydrosarcocèle, f. Il7atervliesbreuk, yr.
Hydrosarque , zie Auasarque.
Hydroscope, nj. Degene , welke voorgeeft,
dc nievloeijing van onderaardsc/o water te voelen.
Hydroscopic , f. Gewaand vermogen, om
de nievloeijing van onderaardse/s water te gevoelen, o.
Hydrostatique , f. lVaterweegksinde , vr.
*—q adj. Waterweegkundig.
Hydro'sulfure, m. Waterzwavel, in.
Hydrothorax, in. Boretwaserzucht, vr.
Ilydrotique , adj. zie Hydragogue. *
als: Fièvre — , Zweetisoorts , vr.
Hydrotite , 1'. Oorwaterzucht , yr.
eens plans.
Hydrure, in. l.7ereeniging van waterstofgas mat metalen ,- aarden , enz. , vr.
flydryaphores, f. pl TJ7Larerdraagsters, vr.
meery.
Hyène , f. Hyena , vr.
Hyéromètre , na. Regenmeler, in .
11Y0 1 10-ni in. soort vase oogmiddel.
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Hygtèiie, f. Gezondheidsleer , vr.
Flvgiététique, adj. De gezondheidsleer betreffende; Règle —, Gezondheidsre.
gel, M.
Hygiocérame, in. Aarden vat, dat on
schadelijk voor de gezondheid is , o.
Hygrobaroscope , zie Aréomètre et Pace.
liqueur.
Hygrobie , f. geslacht van insecten.
Hygroblécs , f. p1. familie van planten.

Hygroblépharique , adj. , als : Conduit —,
4 eidingsgang der traanklieren , m.
Hygrocirsocèle , f. Breuk der zaadvaten,
gevolgd van eene uitstorting van wa.
ter in den balzak, vr.
flygrocollyre , in . zie Collyre liquide.
Hygrogeron , in. geslacht van planten.
Ilygrologie , f. Verhandeling over de vocli o
ten in het menschelijke ligchaam, vr.
flygrome , tu. zie Kyste aqueuz.

Hygroinètre , in. J7ochtmeter, vi.
Hygrométrie, f. I7ochtmeetkuest, vr.
Hygrotnétrique , adj. Van de vochtmeet-

kunst.
flygrophobie , f. Watervrees , vr.
Uygrophthalmique , zie Hygroblépharique.
Hygroscope , zie Hygromhtre.
Hylebates, iv. p1. familie van vogelen.
Hylée , in. geslacht van insecten.
Hylecoete , in. geslacht van insecten.
Hylésiue, na. geslacht van dieren.

Hylobates , uh. p1. geslacht van dieren.
Hylobieiis , in. p1. Indische wijsgeeren,

welke in de wonden gingen wonen, om
de natuur te beschouwen.
Hylogine, in . geslacht van dieren.
Hylongones , in. p1. Op boomen levende
wilden, vi. vseerv.
Flylotoine, in. geslacht van insecten.
Hylurge , M. geslacht van insecten.
Hymen , in. Lluwelijksgod, Hymen, vi.
Huwelijk, o., Echt, in.; fi g. Huwe.
lijk, o., Vereeniging, vr. *_,Ma ag .
devlies, 0.
Hyménachne, f. geslacht van planten.
Hytneuaea, f. bij LINNEUO, geslacht van
planten.
Hyménathère, f. geslacht van planten.
Hyménée , zie Hymen . behalve in de
laatste beteek.
Hyménélytres , m. pl. familie van insecten.
Hyuénocarpus , in . geslacht van planten.
Hyménode , adj. 1/liesachtig , J7liezig.
Hyménodes , f. p1. zekere planten onder
de mossen.
}lyménographie , F. Beschrijving der viie.
zere, vr.
Hymésologie , f. Verhandeling over de
vliezen , vr.
Flymthoomèue, F. geslacht van planten.
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Hyménophylle, f. twee geslachieri van planten*
}lyméiiopodes , in. p1. Pliesvoetige vege.
len , m. i;eerv.
Hyménopogot] , m. geslacht van planten.
Hyménoptèree , m. pl. orde van insecten
met vier naalete vleugelen.
flyrnénothèques, in. p1. orde van Aamper.
noeljes.
flyininoromie, f. Ontleding der vliezen,vr.

Hyninaire , in. Beek , dat lofzangen be.
vatte ,

00

ilymne, ni. Lofzang, nz. *_,f. Lofzang
(hij de christenen) , vs.
Hyinniste , us. Schrijver van lofzaugen , m.
Ilymnodes , in. p1. bij de Griek. , Lofzangenzingers , m. meerv.
Ilymnographe , fl1. Schrijver van lofzangen, vs.
Llymnologie , f. Opzegging van lofzan.
gen, vr.
Ilyobanche , f. cene plant.
JJyo-chonclro-glosse , adj. m . , als : Muscle
-, on :
ill. zie Hyoglosse.
IJyo-épi-glottiqne , adj. Tot het tongbeen en
den strotlap be/soorende.

Ilyoglosse , adj., als: Muscle -, on:
in. Tongbeenspier , vr.
flyo.glossien, adj. m., als: Neff—, on:
* - , vs. Zie Nerf hypoglosse.
FIyo_glosso-basi-pharyngien , m. zie Muscle
constriCtetir moyen du larynx.
Hyoïde , adj., als : Os -, Tongbeen 0.
Hyo-pharyngien , adj. m. , als t Muscle -,
zie Constricteur moyen du pharynx.
Hyophorbe , m. vrucht van cenen palm.
boom.
Hyosciarne , f. Bilsenruid , v.. Hyosciamus, M.
Hyoséride , in. get/ac/st van planten.
Hyo.thyroïdien , adj. in. , als : Muscle -,
m. Spier, welke tot het tongvu:
been en de blieren behoort, vr.
Hyothyrolde , os. zie Hyo.tbyroïdien.
,

Hypacanthe , vs. gee/ache van v/sec/sen.
Hypallage, f. eenefiguur, Zinverzetting,vr.
Nypasme , f. geslacht van planten.
1lypécocsn, vs. geslacht van planten.
Hfrelate , f. geslacht van planten.
Hyperanthère , vs. geslacht van planten.
Hyperbate, f. in de spraakk., Omzetting, vr.
Hyperbole, f. eene figuur , Vergrooting,

Overdrijvitig , vr. , in de rneetk.

Wassende kegelsuede, Hyperbel , vr.

Ïlyperbolique , adj. Jlyperlsolisch , Over.
dreven. -, in de uieetk. . Hyperbo.
liech.

ilyperholiquetilent , ad v . Overdreven , Fly.
perbolisch. , in de meetk. , 4/s eeno Isyperbel.

HyperboloYde, f. hetgene den vorm eener
hyperbel heeft , hyperbole/dc , vr.
Hyperborée , aclj.,Flyperboréen, one, adj.
Noordelijk.
Hypercatalectlque , adj. m.2 als : Vers -,
zie Hyperrnècre.
Hypercatharse, f. Te sterke purgatie, vr.
Hypercrise , f. Geweldige crisis , vr.

Hypereritique , us. Bed/I/er , Muggezif..
ter , vs.
Hyperdulic, f., als : Culte d'-., Vereering der Maagd Maria, vr.
Hyperéphidrose, f. Onmatig zweet , o.
Hypusésie, f. Weoktuigelijke verrigting
der ligchaamsdeelen, vr.
Hyperesthénie, 1. Bovenmatige kracht, vr.
Flyperéth/sie, f. J3oyenmatige gevoelig..
/seid, vr.
Hypéricoïdes, f. p1. familie van planten.
Hypéricuin , In. bij PLINIUS Zie Millepertuis.
Flypérooclon , in. geslacht van walvisschen.
Hypéropharyngien, adj. in. , als : Muscle
m. zie Pharyugo-staphylin,
, on :
Palato-pharyngien.
Hyperosrose , zie Exostose.
Flyperoxyde, adj. Bovenmatig zuur.
Hypersarcose , f. Vleezig uitwas , o.
Hypersthène, in. zeker mineraal.
Hyperthyron , in. fries boven het suijwerk
eener deur.
Hypertonie , f. Te sterke spatijüng der
vaste dee/en, vr.
Hypèthre, vs. bij (le ouden, een opent
,

tempel.

Hyphaene , 1. geslacht van palmboomen.
Hyphydre , m. geslacht van insecten.
Hypue , m. geslacht van planten.
Hypuée , f. geslacht van planten.
Hypnobatase , f. Slaapwandelen , o.
Hypuobare , vs. zie Somnambsle.
Hypnologie , F. Slaapleer , vr.
Hypnotique , Zie Narcotique.
Hypocauste, vs. Kagchei, waarvan depij
pen ter verwarming onder de vertrekken doorloopou , vr.
ilypochéride, f. get/ac/st van planten.
Flypochyma, m. cone oegziekte , zie Ca.
taracte.
F JypoCistis , m.„ Hypociste , f, eene plant.
Hypocondre , vs. Weeke zijde vein den
buik , vr.adj. m. , zie Hypochon
driaque.
Hypocon driaque , acij. Hpoclaondet, Zwaarmoedit. , M. Ilypoc/condrist , Zwaar.
moedig nsensch , ass.
Hypocondrie , f. ilypoclsondriee vr.
Hypocophosie, f. Hardhoorighe F dg 0Hypocrâse , in. 7erzweriflg tusschen de
hersenen en het buitesssto breinylies, vr.
-

IlyP4

HYST

Hypocras, m. een dronk , Hypocras , m.
Hypocratériforme , adj. .cols een scho-

Hypospathisme, m. zekere kunstbewerking
der ouden bij oogziekten.
Hyposphagtna , m e Onderlooping net

teltje.
ITypocrisie , f. Huichelarij , vr.
hypocrite, m. Huichelaar, m. s—, adj.
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bloed, vr.

Huichelachtig.

Hypostaphyle, f. Pallen der strotklep, o.
Hypostase , f. in de godgel. , Persoon , m.

lids opent, ris.

Hystèranthées, f. pl..

* — , Bezinksel der pis, o.
Hypoderme , m. geslacht van planten.
Hypostatigae , adj. , als : Union —, lomer.
Hypodris , m. geslacht van Champignons.
eeniging van de goddelijke natuur met
Hypoloeytre, m. geslacht van planten.
de menschelijke , vr.
Hypoeste, in. geslacht van planten.
Hypostatiquement, adv. Op eene persoon
Hypogastre , m. Ondersmeerbuik, m.
ij ke wijze.
-l
Hypogastrique , adj. Tot den ondersmeer.
Hypostome , m. een visch.
buik behoorende.
flypothalascique , f. Kunst om onder het
Hypogascrocèle , f. zie Hernie ventrale.
water te varen, vr.
Hypogée, m. bij de ouden, Begraafplaats,
Hypothécaire , adj. Die voor zijne schuldvr. °—, geslacht van weekdieren.
vorderingen vaste goederen in pand
Hypoglosses , m. pl. Smaakzenuwen der
heeft, Hypothecair. *—, Gehyposhe•
tong , vr. meere.
keerd , Gevestigd.
Hypoglosside, f. Ontsteking onder de
Hypothécairement, adv. Hypothecair.
tong, vr.
Hypoglossis , f. Benedendeel dor tong, vr. Hypothèle, f. familie van kampernoeljes..
Hypoglottides. f. pl. zekere middelen, wel- Hypothénar, na. eene der spieren , welke
den duim naar den wijsvinger trekt.
ke men onder de tong liet smelten.
* — , Ruimte der hand tusschen den
Hypogyne , adj. man den bloemstamper gewijsvinger en de pink , vr.
hecht.
Hypogynie, f. Gesteldheid der vezelen, Hypothènuse, f. in de wisk., Hypothenuse, vr.
die aan den stamper vast zijn , vr.
Hypogynique, adj. , als : Insertion —, Hech- Hypothèque, f. Hypotheek , vr.
vr.
Hypothéquer,
V. a. Hypothekeren , Tier.
den
bloemstamper
,
ting aan
panden.
IIypolaene, f. geslacht van planten.
Hypothèse, f. Onderstelling, vr.
Hypolèon , m. geslacht van insecten.
Hypothétique , adj. Op Bene onderstelling
Hypolepsis , m. eene plant.
gegrond.
Hypolytre , m. geslacht van planten.
Hyposnochlion , m. Steunpunt van Benen _Hypothétiquement, adv. Bij onderstelling.
Hypotrachélion , we Benedenhals , m. *--,
hefboom , o.
in de bouwk , Plaats , waar het kapi.
Hypophase , f. , Hypophasie , f. Bijna ge.
teel eene zuil raakt , vr.
heele sluiting der oogen , vr.
Hypotypose, f. Zoo levendige voorstelling
Hypophlée , in. geslacht van insecten.
eener zaak, dat men dezelve als met
Hypophore , f. eene opene , diepe en pijpzijne ogen ziet, vr.
acht/ge zweer.
Hypo-phrygien , adj. m. , als : Mode —, Hypoxis, in. geslacht van planten.
Hypoxylon, m. geslacht van planten.
zekere oude wijze in de toonkunst.
Hypophthalmie, f Ontsteking van het oog Hypoxylons„ m. pl. familie van planten.
Hypozome , m. Afscheidend vlies , o.
onder het horenvli es , vr.
Hyppolyte, m. geslacht van schaaldieren.
Hypophy'le , f. geslacht van planten.
Hypophyllo.spermaceuse , adj. f. , als: Plan. Hypsiloglosse , zie Hyoglosse.
te — , Plant , welke het zaad op den Hypsiloide , adj. m. , als : Os —, zie Os
hyoïde.
rug des blads draagt, vr.
Hypopyon , m. Ophooping van etter on. Hypsiscariens , m. pl. ketters in de vierde
eeuw , welke hunne vereering des 4l .
der het horenvlies , vr.
lerhoogsten met joodsche en heidenseh'e
Hyporchène , m. bij de Grieken , zeker
plestigheden vermengden.
zangstukje.
Hyposarque , ni. Gezwel aan den onder. Hyptère , m. geslacht van weekdieren.
Hyptis , m. geslacht van planten.
buik, o.
Hyposcène , Hyposcénion , m. Zuilengang Hysupe, Hyssope , m. g eslacht van plan.
ten, Hi/sop, M.
achter het tooneel , m.
Hypospade, m. Die een h)pospadiat heeft. Hyssopifolia, f. twee soorten van Salicaire.
Hypospadias, M. Ziekte , waarbij de pis. Hysopus , m. bij de ouden , Eli sop , m.
Hystéralgie , f. Pijn inde lijfmoeder, vr.
gang zich beneden het hoofd des teelPlanten, welker blo'
39
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den na de bloemen verschijnen , yr. mry.
Hystéricisme , m. , Hystérie , f. Moeder-

Hystéroloxie,f. Scheefte der baaru:oeder,vr.
Hystéromanie , zie Nyinphomanie.
Hystérophyse , 1. Windgezwel in de baar-

kwaal , vr.
Hystérique , adj. Hysterisch ; Passion ets
Affection —, Hysterische zielere, Moederkwaal, vr. —, zie Antihystérique.
Hystérite , zIe Métrite.
Hystêrocèie , 1. Uitzakking der lijfmoe-

de r p vr.
,

IIystéro.cystique , adj. Tot dc lijfmoeder
en de pisblaas behoorende.
Hystérocystocéle , 1. Blaasbreuk met cent
uitzakking der lijfmoeder gepaard, vr.
Hystérolithe , F. Steen , welke de uitwendige voorttclingsorganefl der yrouw
voorstelt, no.
}lystérologie , f. Verplaatsing van de dee-.
Jeu ecuer rede, Omzetting , yr.

moeder

, t.

Hystéropotwe , in. bij de Grieken , Persoon , die, hoewel voor dood gehouden,
echter in zijn vaderland terug keert , see.
Hyotéroptose, f. Uitzakking der lijfmoeder„ vr.
fl ystérostomatome, f. werktuig, om den
hals der lijfmoeder te openen.
Hystérotomie , f. Ontleding der lijfmoe.
der vr.
Flystérotornotocie , f. Verlossing door middel der keizeessnede , yr.
Hystriciens , vi. p1. familie van dieren.

IStricite , vi. Ingewandsteen van een stekelvarken „ vs.

I.
do negende letter der letterlijst,
lac , Zie lacht.
Iacchus, m. Zie O&stiti.

Jachagogues, m. p1. D'ragers van het stand.
beeld van Bacchus bij do Eleusiniscloc
spelen , m.
lacht , in. Jag , o.
Ialème , ni bij de Grieken , Klaagzang , in.
lambs, in. Iambus ('), vi.
lambice , rn bij de ouden , zeker snaar.
speeltuig.
lawbique , adj. lambiscis.
lasso, m. geslacht van insecten.

Iatralepe , m. bij de Griek. , Geneesheer,
,velke de zieken metoliën liet wrij.
V 0 , vi.
latraleptique , f.

Geneeswijze door vrij.
vingen, srovingeu, cnn., vr.
latrique , adj. Geneesleundig; Art •—, Ge-.

neeskunde , yr.
latrochimie , f. Genezing met scheikundi-

ge middelen, vr.
latrochimique, adj. Van geneesheeren , wel-

ke hunnen zieken enkel scheikundige
viiddelen toedienen.
latrophysique , adj. Natuurkundig-genees.

kundig.
Ibalie , f. geslacht van insecten.
Ihapeba , m. zekere vrucht.
Ibdare, in. zekere visch.

lI)ère , f. geslacht van schelpen.
Jbérjde , f. geslacht van planten.
Iberline, f. zekere stof.

Ibetsonie, f. geslacht van planten.
Ibiare , vi. soort van Cecile.
ihibe , m. ccve adder.
Ibihoboca , m cone adder.
Ibijau , m. geslacht vats vogelen.
ibira , m. een boompje;pitanga , Brazi.
liehoutboom , vs.
Iis , en. ten vooJ , Ibis , vi.
Ibitin, m. cent slang.
Icacore, f. geslacht van planten.
Icades f. p1. bij de Epicaristen , zekere
feesten.
Icaque , adj. , als : Peuieier — , zie Icaquier
d'h niérique.
Icaquier cl'mériqie, vi. een boompje.
Icastique , adj. , als : Poésie —„ Beeldende
dichikaust, vr.
Icelui , vi. , Icelle , f. (p1. Iceux , vi., Icelles , f) pron e bij regtsgel. , ilij , .Dege.
ve, Deze.
Ichnanthe, f. cent plant.
-, E.
Ichneumon, vi. Sluipwesp, yr.
gypt/sche rot, yr.
Ichneunionides, f. p1. Sluipwespen , vr. nary.
Ichnographie, f. Crondteekening, yr., Platte grond, vi.
[chnographfque, adj. Van cent grondtee.
koning , vr.
§ Ichor, vs. Scherp vocht, dat uit zweren
vloeit , o.
Ichoreux , use, adj. , als: Pus , Humeur
ichoreuse , zie Ichor.
ichoroïde , f. Zaveet , dat naar Ichor gelijk; , 0.

IDIO

ICHT
Ichtyithe, f. Vischsteen3 m.
Ichtyocolle, f. Groote steur, m.; ook:
Lijm, welke men daarvan bereidt,
Víschlijm, vr. en o.
Ichtyodontes, m. pl. zie Glossopètres.
lchtyoliches , f. pl. I'ersteende visschen,
na. meere. * -, 1/ischsteenen , Steenera
nvelke afdruksels van visschen vertoo.
nen, m. meerv.

Ichtyologie, f. Beschrijving der visschen,vr.
Ichtyologique, adj. De beschrijving der
visschen betre fende.
Ichtyologiste , m. Beschrijver der vis schen , vr.
Ichtyomancie, f. Waarzeggerij uit de
ingewanden van visschen , vr.
Ichtyomorphes , f. pl. steepen, welke afbeeldingen van visschen voorstellen,
terwijl de graten en beenderen vernield
zijn, waardoor eens andere stof inde
plaats is gekomen.
Ichtyor!ètre, zie lchtyolithe.
Iehtyophage , adj. 1"isehetend , Enkel van
visch levende. * --, m. I/ischeter,
Mensch , die enkel van visch leeft , m.
Ichty ophthalme, Ichtyophthalmite , f. Vischoogsteen, m.
Ichtyosarcolithe, f. geslacht van versteen
schelpen.
-de
Ichtyospondyles, f. pl. Wervelbeenderen
van versteende visschee, o, meerv.
Ichtyotypolitiies , zie Ichcyomorphes.
Ichtypérie , f. soort van Glossopètre.
Ici, adv. Hier, Hier ter plaatse, Op
deze plaats; Par -, hierdoor. *-,
Nu , Thans ; Jusqu' -- , Tot hier toe i
Tot nu toe, Tot dus ver. *-, als:
Les choses on affaires d'- bas, ,Plet on.
f

dermaansche.

Iciquier, m. geslacht van planten.
Icoglan , m. Page van den arooten heer , m.
Iconantidiptyque, adj. f. , als : Lunette
-, Kijker,waardoor men het zelfde
voorwerp dubbel ziet, regt en omgekeerd. m.
Iconique , adj. f. , als : Statue ~ , Zus!
(bij de Grieken) ter eere van hem,
welke driemaal overwonnen had , vr.
Iconoclaste, m. Beeldstormer, vr.
Iconographe, m. Beschrijver der oude beelden, m.
Iconographie , f. Beschrijving der oude
beelden , vr.
Iconographique, adj. Taman de beschrijving
der oude beelden.
Iconolatre , m. Beeldendienaar , m,
Iconologie , f. Verklaring der beel.
den , vr.
Iconologique, adj. Van de verklaring der

beelden.

611

Iconomaque, m. Bestrijder der beeldendienst M.
Icosaèdre, m. Ligehaam, dat tusschen
twintig gelijkzijdige driehoeken be,

sloten is , 0.
Icusandrie , f. bij Limm. , twaalfde klasre
van gewassen.
Ictère, m. Overlooping van gal, waar.
doorde gele zucht wordt veroorzaakt,vr.
Ictérie , f. geslacht van vogelen.
Ictérique, adj. Tegen de geelzucht.
Ictinie, f. geslacht van vogelen.
Ictis, m. soort van Bélette bij de ouden.
Ide, m. een visch.
Idéal, le, adj. Enkel in de verbeelding
bestaande, Niet wezenlijk , Denkbeeldig, Ideaal. *-, m. Denkbeeldige,
Ideale, o.
Idéalisme, m. stelsel der wijsgeeren, die
in God de denkbeelden van alle dingen
zien , Idealismus, o.
Idée, f. Denkbeeld, o., Gedachte, vr.,
Begrip , Idee, o. • - , Ontwerp , o.
Schets, vr. * —, Inval, m.; fig. Ge
-voeln,.
§Idem. , prop. De zelfde.
Ide.nisre , m. Jabroer , m.

Identifier, V. a. Vereenzelvigen.
Identique , m. Eenzelvig , Iet zelfde;
à, Gelijk aan, Het zelfde met.
Identiquement, adv. Op Bene en de zelfde
wijze.
Iclebtité, f.

Eenzelvigheid , Identiteit, vr.

ldéologie , f. Kennis ier denkbeelden , 1..

deologie , vr. * -,. Verhandeling over
het ontstaan der denkbeelden, Ideolo-

gie, vr.
Idéologue , m. Die over het ontstaan der
denkbeelden geschreven heeft. * - , Die
daarin bedreven is, Ideoloog, m.
Ides, f. pl. bij de Rom. , vijftiende dag
der maand maart, mei, julif en oc-

tober, en de dertiende der anders
maanden.
Idie, £ geslacht van Radiaires. * -, geslacht van Polypier.
Idiocrase , f. Eigene aard , m., Ligcha..
melijke eigenschap, vr. * —, zekere
stof.
Itlio-électrique, adj. Door wrijving te electri seren.

Idiogyne, adj. Van het stampertje afge•
zonde rd.
Idiome, m. Taaleigen, o. °-, Taal,
vr., Tongval, m.
Idiomorphe , adj. Tot het groeijend en
dierenrijk behoorende.
Idiopathie, f. plaa tselijke ziekte, waar.
bij hes overige des ligchaams niet lijdt,
vr. *..., Bijzondere neiging, vr.
39 *
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1dopat li que, adj., als : Maladie —, zie
Idiopac1ie
Idiosyncrase , Tdiosyncrasie, f. Eigendom-

me/like gesteldheid , Idiosyncrasie , vr
—,m. i.)ommeri7,
Idiot, te, adj. Dom.
Don,00r, m
Idiote , f, Domeze vrouw , vr. , Dom mcis
, o.
-je
Idioisre, in Domheid, vr. in de
vr.,
spreeL'wijs,
stiaakk., Eigenaarde
Idio;isrnus, o
Id&iie , adj. bijna veroud, Tot iets geschikt.
Idolâtre, edj. Beelden of 4foden aanbiddend, /Ifgodisch; fig. Erre — de,
Bene afdodische ecr bewijzen aan,
Verzet zijn op. * -3 m. 4fgodendie
narr, vs.
Ido1 1 tier, V. fl, w. gebr., 4fgoden aan.
bidden. V. a. fig. Eens afgodische
eer bewijzen aan , Sissoorlijk verliefd
zijn op.
Idoltre , f. 4foderi/ , vr. ; f1î. Oi'cr.
dreveno liefde , vr. ; Amer a i'—,1'sr.
zet zijn op , Aanbidden , 4fgodische
eer bewijzen aan.
Idolâsrique , adj. Afgodiscis.
Idole , f. Jifgodsbeeld o., 4fgod , Pil.
sche god, m.; fig. 4fgod vs. ; fi g. fern.
Schoone vrouw zondar bcvalligheid,
vr. , Beeld 0. ook : Domisserik , Domoar, in ; ook: U se dent 1i comma tine
—, hij doet clots. zeerescholp;
- des Maures , Zohere visch , 'welke door
de Neger: 'wordt aangcbeden ; — des
tègres, ZiC Boa devinidotêe , f. geslacht van schaaldieren.
Idn1e, f. bij de Ron. , Dier lietwelk
Melt aosez /hipi:er op de Ides offsrde , 0.
*_, Pl. TIdies, Offrs op dien dag.
Idylle, f Herdersdicht, o.
Jénite , M . ZCheO mijnseof, ook wel Liè.
vrite genaamdlouse, f. Steenek no,
*, cone
IF, in Taxis, Taxisboem, in.
sc/i clp.
Ignarne , f. geslacht van planten.
Ignee , adj. fine. Onwetend,
Ignede , no. eet.i boom.
igné , é , ad, Van den aard van vuur;
van lsitr : P1atière ignée , zie Calorique.
Ignicic , adj Het vuur aanbiddend.
m. g'uu raanhidder, no.
ignition , I'. GloeiJing , vr.
Ignoble , adj. , Ignoblernent adv. Onedel,
Gense eis.
Igno rn inie, 1. Schande, vr.
lguorninieuseweflt adv. , Ignonii'nieux , use
adj. Schandelific , Smadelijk.
Ignorance, f. Onwetendiseid , Onkunde,
-or.; van hior lam. Pritendre cause d'—,

ILIO
Do m%
Onwetendheid voorwenden. *
heid , Onwetendheid , Foist uit cneve.
tendheid, vr.
Ignorant, te, adj. Onwetend, Onkundig,
—, no. On.
Onervaren, Onsedres'eoz
wetende , Dommerik , Domoor ,. no.
ignoré , ée, adj. Onbekend.
Ignorer , V. a. Niet weten , Onbekend zijn
met . . . ; lam. (van iemand , die veel
iveeto) C'csr un homme qui n'ignore de
Tien , Hij 'weet alle:.
Iguane , rn geslacht van dieren.
iguaniens, no. pl. familie van dieren.
iguanoldes, m. pl. dieren van he: geslacht
Iguane
Ii , (no. , Elle , f.) pron. pers. de la 3. pers.
(Pl. us, Elba,) L1ij, Zij, Lie:.
I l e, f. Eiland, o.
Iléo-colque , adj Tot den krommen aan-

darm beisooreude.

lléo.Ionebaire , adj zie iliaco.rnusculaire.
Ilêon , zie Iléuni.
Iléosie , f. hevig A'olijk , 0.
, Onder.
lies, f. p1. , als: Les os des
buiksbeenderen , o weers'.
lléusn , m, Kronsdarm, no.
111cc , no. zie Miserere.
Iiiaco.rnusculaire , adj. Betrekking heb
bende op do Muscle iliaque.
lIlaco trochancin , Iliacotrochantiniefl , adj.
ale: Muscle , on: M. zie Mus.
cie iliaque.
iliade , £ iliac (van Homerus) , vr.
iliaque, adj. Tot den kroszdarno behoorencle ; van hier : Passion —, Darmjich:
vr. ; Muscle — , Darmiseenspier , vr.
*_, in de oudheidk. , als: Table —, 1'oor.
stelling 'van den Trojaanschen oorlog
vr.—, f zekere ader.
Iiio-oacïo-fénorsl, adj. , als : Muscle rn. zie Sacro,Iécnoral
Iiio- abdominal , adj. no , als : Muscle —,

, M. Zit Muscle oblique inter n e
on :
abdominal.
liio-aponévrosi.férnoral , a d j. no. , als : Muscle —, on: isa. Zie i\iuscle do fascia-late.
Muscle —, on
Ilio-costal , odj rn. , ala
*_. , rn . zie Muscle carré des lombes.
Ilio.caéti-tibial , adj. no. , als : Muscle in. zie Muscle couturier.
Cu :
Ilio-isciei.trocisantérien , acij m. , als : Musno- Zit Petit fessier.
cle — , Cu :
Iliolombaire, adj. Tot de armbee'ispier
en de lendenen behoorende i Artère —,

zie Petite iiiaqge.
Ilio-lumbi-costal , zie llioCOstal.
Ili o .l urn b o .costi.abdombual , zie Ilio-abdo.
rnival.
Iliopectinée , adj. f. , als : Eminence

613

1110

IMIT

PerYevenheid gevormd door deyereevi
ging van het Os ilion en Pubis.
11ioprétibial , adj. in. , als : £i1sC1C - , ou :

Imger, in. Bee1den'ocper, Prcn:enkoo.
per, n.
Insgère , f Beeldenloopster , Prettenkoop.
Ste'?vr.
Irnasiriabe , ad. Denkbaar, Bedenie lijk.
Irnginaire , adj.ingebeeld, Denkbe sldig.
in de steik, Onbestaabaar, Denk
beeldig.,
, n Onbestaanbare, o.

* - , zie Muscle couturir.
Wo pubi.costo-abdornisa1, adl. rn ,als :
Tfl.zie Costo-abdoNuscie -, ou C

1io-rotu1ien , aiij. m. , als: Muscle - , ou :
* - t m. zie Muscie grêle antcrietr.

Ilio-tiochautérien , (adj )m., als : Grand
(muscle) - , zie muscle rnoen fessier ;
(muscle) - , zie Petit fessier.
lliodées , f, pl. eerste afdeeling der familie der Algucs.
Ilion, m. Darmbeen, 0.
IIlégal , Ie, adj. Illégalement, adv. Onwet.
tig, Onregematig , IVederregteljk.
Illégalité , f. w. gLbr. , Onvet:igheid , On.

1 Irnaginatif,

ive , adj. Vindingrijk. * - ,

farn. , als : Faculté Cu Puissance imagi

native ,Verbeeldingskracht -3
ding , vr.
Imagination .) 1. 1ebeeldings1eracit Per.
bedding , vr., Gedachte vr. , In.
- , Cr11 , Vr. , Dnaze in
val , rn.
val , m. , Inbeelding , vr.
Imaginative, f. farn. Iferbeeldingskracht
Verbeelding , vr.
regematigheid, 1Vederregtelijkiseid vr. Irnaginer V. a Zich verbeelden , Zich in.
-,Ui:.
beelden , Zich voerst e llen.
Illégitime , adj , Illégicimement, tidy. On.
- , Onwettig.
denken ,Uitvinden , Perzin,icn , Be.
cc/st
denken- (s') , V. p5. Zich verbeel
1)lé5itimité , f. onwettigheid , vr.
den , Zich voorstellen.
lllettré , he , adj. Ongeletterd.
Iman , nj. priester bij dc il1ahovsedanen
Illicite, adj. , lfliciteinrnt, adv. Ongeoor.
Iman, tss.
loofd, Verboden.
Inanat , m. Insanschap, 0 9
Iilitjth, ée, adj. Onbegrensd, OnbeperIt,
Imnaret , in. bij de Turken , Gasthuis , 0.
Onbepaald.
1n1écle , adj. 0 nnoozel ,Simpel , EenIllisible,a dj. Onleesbaar , zie Inlisible.
voudig, Dom.-, m Onnoszel rsaensch,ns.
Iflition , zie Onction.
IwbéclUité t'. Onnoczeiheid , Ecnvoudig'
Elutninateur , fl1. 11. w •, Verlichter . no.
held , Dontheid , vr.
Il1uninatif, joe , adj. Verlichtend.
, fl1.een
Illumination , f.Verlich t ing ,vr. ; fig. 1 Imberbe , actj. Baasdeloos.
visch
Aanb lazing , vr.
Imherlisc,zie lbsrline.
illuminé, m. Verlichte , Illsuiinsat , no.
Ivbiber , v. aLasels doortrekken , Be11lumiier, V. a. Verlichten ; lig Verlichten.
( s') V. pr. Bevochtigd
voch t igen.
Ilittininisme, m. Leer der illutainaten , vr.
!worden ; S'— dans . . . , Tre'ken on . . .
1l1uson , f, Dwaling , Inbeelding , BegoeDringen in . .
cheling ,vr.
1nbibitiofl , I. Jnzuigi2g , IntrcA'hing , vr.
Iliusoire adj. , Illusoirenaant , sdv. Bedrie.
Irnbiârnabie , adj. ontebr. , Onberispelijk.
gelijk.
lrnboire , V a. fig. Jnziigen ; enkel nogillustration , f. Lnisser , Glans ,Roem
gebr. in het p. p. , als .* (mbu us adj.
m. , Verhesrlijking , -er.
Vol (van , de) , ingenomen (met).
Illustre, adj. D o orluchtig, Beroemd, Ver.
Imbriaque , flL fm. Bschooslene, M.
nzaard, Roetewaardig.
Irobricée , adj. f. , als : Tuile - , IIoUe
llluttrer ,, v. a. Beroemd malen.
pan , vr.
Llustrioskne , adj. Doo r luch t ig.
Imbriqué , e , adj. Als dakpannen over e1
lilutation , fBestrijking me: klei ofslijlc
kander liggend.
(ter genezing) vr.
§ Itabiogllo , m. Verwarring , vr.
hot , rn Eilandje , o.
inbu , zie Imboire.
itote , zie Hilots.
Imitable. aJj. Navolgbaar.
1 1péraXcla , m. soort van vos.
linitateur, to. Navolger , ni.
Iluana , adj. f ,als . Terre - , soorttan
Iniatif, ive, adj. Navolgend, JVaboot.
bolus.
send Arts imitatifs, Beeldende kunsten,
Image , 1'.Beeld , o. , Beeldçeozis ,Af.
vr. meerv.
Beeld, Beeldje,
beelding, y r .
avo lg ing ,Nab0OtS1flg, vr.;
- , Beeld,
Imitation, f.
Prentje , ileiligie, o.
'i-,
van hier : A P de,Naar he: voor.
.Evenbeeld , 0. , Gelijkenis,vr.
beeld van Volgen s .
Bee/dUals ,Voorstelling , vr.- ,
9 in Isitatricc 5 f. 1V'a.olgster , vr,
Beeld , 0.Voorstelling 2 vr.
de letterk., Beeld 1o.1 1e 1 rer, V. a Na ys/gels , Naboatsen, Volgen,
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IMPA

Imma, m. soort van roodera oker.
Immaculé , ée , adj. Onbevlekt.
Immanent, te , adj. Blijvend.
Immangeable, adj. Oneetbaar , Niet te eten.
Immanquab!e, adj., Imnnanquahlement, adv.
Onmisbaar, Onfeilbaar, Zeker.
Immarcess<«?e , adj. Onve rwelkbaar , On-

rend. * --- Ian onroerende goederen.
* _, m. Onroerende goederen, o. mrt .
Immobilisation , f. Tler°anderen in onroe.
rende goederen , o.
Immobiliser, V. a. Onbewegelijk maken.
* -- , bij regtsgel. , In onroerende goederen veranderen
Immobiiité , f. Onbewegelijkheid , vr. ;
fig. Onveranderlijkheid, Onwrikbaarheid , vr.
Immodéaé , ée, adj., Immodérément, adv.
Onmatig, Ongeregeld, Boven mate.
Itnmodgste , adj. , Immodestement, adv. On.
zedig. * -, Onkuisch , Onbescheiden.
ImmoQiestie, f. Onzedigheid, vr. * —,

vergankelijk.
lmmatérialisme, ni. Leer der immaterialisten, welke stof en geest in de natuur aannemen, vr., Lnmaterialismus,o.
Immatérialíste, in. Immaterialist, m. zie
Itumatérfalisme.
Imtnatérialité , f. Onstoffelijkheid, vr.
Immnatériel , lie , adj. , Immatérielletnent ,
adv. Onstoffelijk, 41s geest.
Irnmatricu'ation , f. Inschrijving , vr.
Immatricule , f. Lijst , vr.
Immatriculer, V. a. Inschrijven.
Immédiat, te , adj., Immédiatement, adv.
Onmiddellijk , Onmiddelbaar.
Imrnédiatité, f. Onmsddellíjkheid , vr.
Immémorial , Ie , adi. Onheugelijk.
Immense, adj. , (Immensément, adv.) Onafmetelijk, Grenzeloos; Dicu est--, God
is alomtegenwoordig. * —, Grenze.
loos, Zeer groot , Onnoemelijk, Ontelbaar, G weid gig.
Immensité , f. , als : L' - de Dieu , Gods
alomtegenwoordigheid , vr. *--, Onein-

digheid, Onafmetelijkheid, vr.
Ininiensurable, adj. ongebr., zie Incommensurable.
Immersif, ive, adj. Door indompeling.
Immersion , f. Indarnpeling, vr. ; l3aptêine
par -, Dompeldoop , vs.* -, in de sterrek-., Komst eeteer planeet in de scha duw eener andere, vr.
Immetub'es , adj. pl. , als : Biens -r, on
* --, m. pl. Onroerende goederen , o.
tnrv. (d. I. landerijen , bosschen , wijn
gebouwen , een.)
-garden,
Immigration , f. Neérzetting van vreernland,
o.
een
delingen in
Imminence, f. w. gebr., .Dreigendheid, vr.
Imminent , te , adj. Dreigend , Boven het
hoofd hangend.
immiscer (s'), v. pr. dans, Zich in ..
rne;sgen, Zich met ... bemoeijen. *--,
bij regtsgel. , als: S'- dans one succes sios , Bene erfenis aanvaarden.
Immiscible, adi. Vermengd kunnende worden (Timet , b).
IsimiséricordieuX, use, adj. ongebr., On-

bairn/uartig,
Inhlnixtion , í'. bij regtsgel. , Aanvaarding
eener erfenis ,vs.
Immobile, idj. 0z,bewegeli jls ; fig. On.

wrik{s aar.
Immobil er, ére, adj. bij eegtsgel., Onroe-

Onbescheidenheid, vr.

Immolation , f. Offering , vr.
Immolet , V. a. Offeren , Opof feren ; fig.

Opofferen.
Immonde , adj. Onrein.
Immondice , f. Onreinheid , vr.
Imcnondices, f.pI. Vuiligheid, vr., Drek, m.
Immondicité, f. Onreinheid, vr.
Immoral, Ie, adj. Zedeloos, Onzedelijk.
Immoralité, f. ,Zedeloosheid, vr.
Immortalisation , f. w. gebr. , Vereeuwi-

ging , vr.
Immortaliser, v. a. Onsterfelijk maken,

Vereeuwigen.
Imm►ortalité , F. Onsterfelijkheid, vr.
Immortel, lle, adj. Onsterfelijk ; fig. On-

sterfelijk, Eeuwigdurend. *--, m. On-

sterfelijke , rn.
Iinsuortelle , f. geslacht van planten , Pa-

pierbloein , Immortelle , yr.
Immortification , f tPeretdsgezindheid, vr.
Itnmortifié, ée , adj. Onbekeerd.
Immuable, adj., In.muableinent, adv. On.

veranderlijk.
I?emunité, f. Vrijheid (van belastingen),vr.
Initnutabilité, Onveranderlijkheid , yr.
Impaction, f. zekere hersenbreuk, *-,
zie Ecpiesme.
Impair, adj. Oneven.
Impaire, f. Ongepaard blad, o.
Impalpable, adj. Onvoelbaar.
Irnpanateur, m. Aanhanger van de Impanation (d. i. leer der Lutheranen, wel-

ke geldoven , dat het brood bij het*

avondmaal niet in het ligchaarn van
Jezus verandert, maar dat het ligt haam
van jezus daarbij suet het brood te
-genwordis),a.
Itnpanation , f. zie Irr,vanateur.
te
ge
brood
jk
lmpané, ée , adj. .ile: Ziet
tegenwoordig, zie Impanateur.
Irnpar ionnable, adj. Onvergeeflijk.
'-Impaifait, te , adj. , (Imparfaitemetit , adv.)

Gtzvolraaakt, Oavolkormen, Onvolledig ,
Onvsltoeid. *--, in de spraakk. , als:

IMPE
IMPS
M. Eerste var/c.
Je parlais) , viz.
Imparizyllabique , acij. van voorden , vel,
faa bij de verbuiging acne lettergreep

Prétérit , ou :

dene tijd , (b.

V.

meer bekomen.

Impartable. Impartageb1c, ad j . Ondeel
baar , Onverdeelhaar.
Impartial le adj. Impardalement, adv. On.
partijdig , Onzijdig.
Inzpartialité, f. Onpartijdigheid, vr.
linpartibilité , f. van leenen , On verdeel.
baarheid, vr.
Impartible, adj. vaca leenen , Onyerdeel.
baar.
Impasse, f. bij VOLTAIRE, ICeerweir, M.
straal zonder uitgang.
Impassibilité , f. Vrijheid van lijden , vr.
* — , 11. w., Onozeldoogendheid , vr.
Impassible, adj. T/rij van lijden*
n. w. , Onmeidoogend.
Impastation , f. JYlarmergips , vr.
Verandering in een deeg, vr.
Impatiemment, ad'. filet ongeduld, Onge

duldig , Ongeduldig/ijle.
Impatience , f. Ongeduld , o.
Impatiens , in. p1. bij LINNEUS , zie Bal.
sammnes.
Impatient, te, adj. Ongeduldig; van hier
— de, Met engeduld dragend, Ongeduldig onder.
Impatienter ,, V. a. Ongeduldig maken.
(s') , v. pr , Ongeduldig: worden , Zijn
geduld verliezen.
Impatroniser (s') , v. pr. lam. Zich (in
een huis, enz.) nestelen en daar veel
invloed krijgen , zoo dat men ten laat
ate alles naar zijnen -wil bestaurt.
Jmpayable , adj. fam. Onbetaalbaar.
Impeccabilité , f. Onzondig/seid, vr.
Impeccable, adj. Ouzondig.
impeccance , zie Itupeccabilité.
Itupécunieux , use. adj. w. gebr. , Gelde.
loos.
I'mpécuniooité,f. w. gebr. , Geldeleosh aid, vr.
Impénétrabilité , I Oudeordri,ig baar/zeid,
vr. ; fig. Ondoorgrondelifk1zid , vr.
Impé étrable, adj. Ondoordrinjaar; fig.
Ondoorgrondelijk , Onbegrijpelijk.
Lmpénét ab!ement, adv. fig. v. gebr. , Op

QI&

Inpératrice , f. Keizerin , vr. ; van hier::
— violette, zekere pruim.
Imperceptible., adj., Imperceptibietnent
adv. Onmerlebaar,. fig. Onmerkbaar.
Emperciable , adj. Onverliesbaar.
linperfectibilité, f. Onvolmaakbaarheid, vr.
Itnperfectible , adj. Onvolmaakbaar.
Imperfection, f. Onvolmaaktheid, vr.
bij boekdr. , Defect blad, o.
Imper foration, f. gebrek aan dit of gene
ligchaamsdeel , hetwelk de vereiscbtc
opening wist.
Insperforé, ée, adj. in de geneesk., Niet
(behoorlijk) open.
Imprial , 1e , adj. Keizerlijk; van hier
Courcnne impériale, Keizerskroon, yr.;
zie ook Inipériale in de a. beteek; Pmne itupériale • zie Impériale in de 2 bv, .
teek. ; Serge impériale , zie Impériale in.
de 3. beteek., zie ook Inspéziaux-.
Impériale , f. eene bloem , Reizerskroon,.
Kroonimperiaal, vr.
zekere pruim.

*_,

zekere fijne

sergic. °—, Hemel

(van eene koets, van een lede—kant),.,.
m#
zeker kaartspel.

Impérian x, in. pl. Keizer/ijken ,.

Keizer.

lijke troepen , in. meerv.

Impérieux , use , adj. , Irnpérieusentent, ad v.
Gebiedend , Meesterachtig , 11eers4lzs.

zucheig.
Impériuuable , adj. Onvergankelijk.
Impérit , m. ong.ebr. , Onervarene , tjz.
Impéritie , f. Onervarenheid. Onbedre.

veniseid, vr.
Impemméabilité,f. Ondoordringbaarheid,vr..
Iaperméable , adi. Ondoordringbaar.
Imperrnutable , adj. Onverwisselbaar.
Impersonnel , adj. m.> Iinpersonnel!ement ,
adv. in de spraakk. , Onpersoonlijk.
Impertinenintent, adv. Onbescheiden, On.
beschoft. * - I Onbezonnen.
Impertinence, f. Onbescheidenhejj , 0 se'
besthofeheid, vr. *- , Ongerijmdheid,.-,
Ongemanierdheid , Onbeschaamdheid ,
vr.-

, Onbezonnenheid , vr.
Imuemtinent, te, adj. Onbescheiden, Ore.
beschofe. *.__, Ongerijmd, Ongema..

nierd ,

Onbeschaamd.

°—. , Ou

bezon-

ozen. in. Onbeschaa m de vent ,V/e'

gel , Lomperd, viz.
cone ondorgrondelijke u'ijze.
Impertinente , f. Onb eschaamd wijf of mei;—
Impénitece, f. Onboesvaardigheid, vr.
je , 0.
Impénient, te, adj. Ouboesvaardig. —,
Impertumbabilité , f. Onwrikbaarheid, Onm. Onbeetvaardige, zit.
veranderlijkheid , yr.
Inipennes , ri. p1. fazizilia van yoga/en.
jnpeuses , f. Pl. l)ij regtagel. , Kosten tot Imperturbable , adj. (Inzpertnrbableinent,.
adv.) Onwrikbaar, 0 n verste orba-ar , On.
verbetering , m. nzeerv.
verandérlijk , Onverzettelijk; Ménoj.
lutpératif, ice. adj. font. Gebiedend. -,
re — , I7ast geheugen , o.
bij rtgtsgel., Geb iedend , I'erplig:end.
bad#„.
Impétrable,
.,._, in de spraakk., Gebiedend.adj. bij regtagel.,
lmphtrant, te , adi, IliC . . . vef kregen/t e.eft,
in. Gabiedendesoije , vr.
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Impétrer , V. a. bij regtsgel. , (Ingevolge

an belang zijn , Van gewigt zijn.,
Kunnen schelen ; 11 vous importe , Het

een verzoekschrift) verkrijgen.

Irnpétueux, use, adj. , lmpétueusement,
adv. Onstuimig , Hevig , Woedend.
Impétuosité, f. onstuimigheid, Hevigheid , vr.
Impie , adj. Goddeloos. * —, m. et f. God.
dc/ooze, in. en vr.
Impiété , f. Goddeloosheid, vr.
Impitoyable, adj., jmpitoyablement, adv.
Onmeddoogend , Onbarmhartig.
ImpiscabiIité , f, w. gebrf , Onverzoenlij kheid, vr.
implacable , adj. Onverzoenlijk.
Implantation, f. Invoeging, Inplanting, vr.
Implanter, V. a. In. of Op ... planten,
plaatsen. * — (s') , V. pr. In of Op . • .
groeijen.

Implexe, adj. Ingewikkeld.
Implication, f. Inwikkeling, vr. , Het in
iets betrokken zijn. *—, Tegenstrijdigheid , vr.
Implicite, adj. Onuitgedrukt , Onbepaald;
Volonté —, Onuitgedrukte wil, m.;
Foi —, Algemeen geloof, o.
Implicitement, adv. In het algemeen , Niet
uitdrukkelijk.
Impliquer, V. a. Mede betrekken of wikkelen in \.. * --, als : Cela implique
(contradíctron), Dat bevat eene tegen
-strijdghe.

Implorer, V. a. Snseeken, Bidden. *— s
Smeeken om ... , Inroepen.
lmploya!ile, adj. Niet te buigen.
Impoli, ie, adj. Ongemanierd, Onbeleefd.
Impolice , f. bij J. J. RoussEAu - 9 Gebrek
aan policie, o.
Impolitesse, f. Onbeleefdheid, vr.
Impondérable , adj. w. eebr. , Onweegbaar.
Impopulaire , adj. Onpopulair.
Impopularité , f. Onpopulariteit , vr.
Importance, f. Gewigt , o. , Belangrijk•
beid , vr. , Belang, o. ; Nlettre de l' —
à ... , Gewigt hechten aan ... ; Faire
l'homme d' --, Voor een' man van gewigt
willen doorgaan; van hier: D'—, adv.
fain. Geducht, luchtig, Zeer, Ter dege, Veel.

Important, te, adj. Gewigtig, Belangrijk.
* — , van menschen, als: C'est un homme —, liet is een man van belang , een
knap man. * --, m. , als : Faire 1'—,
Zich den schijn geven, alsof men veel
weet, Zich veel inbeelden ; G'est uu —,
Hij verbeeldt zich niet weinig.
Importation , f. Invoering (van waren),
vr. , Invoer, mn. - -, Invoer (d. I. het
ingevoerde), m.
Importer, v. a. Invoeren. *—, V. n. enkel in den 3. pers. en de onbep. 'rij:,

is voor u van belang; N'importe, Het
kan niet schelen ; Qu'importe? , Wat
kan het schelen P ,. Qu'importent les richesses ?, Wat baten de rijkdommen?

Importun, ne , adj., Irnportunément, adv.
vara menschen , Lastig , Tot last ver.
strekkend. *—, Lastig, Onaangenaam ^
Hinderlijk. *—,m. Lastig mensch , m.
Importuner, v. a. Lastig vallen , Over.
last aandoen , Kwellen.
Importunicé , f. Kwelling , vr., Last , m.,
Lastigheid , vr.
Imposable , adj. Belastbaar.
Imposant, te , adj. Indruk makend, Tref.
fend , Eerbied inboezemend , Vreeselijk, Vrees inboezemend.
Imposer , v. a. Opleggen. * —, bij boekdr uk k. , Opmaken. * --, Opleggen, (d. I.
om te doen , enz.) * — , van belasti ngen, als: —des droits sur , Belastingen
zetten op; -- q. q., Iemand belasten,
Iemand op de rol der belastingschuldi.
gen plaatsen. * --, als : -- du respect
Eerbied inboezemen. *—, v. D. Ontzag ` of Eerbied inboezemen; En — á
q. q., Iemand ontzag , achting of eerbied inboezemen; ook: Iemand iets
vijs maken, op de mouw spelden, eens
liuglys vertellen.
Imposwitiyon, f. Oplegging, vr. *—, Belasti ng, vr. * —, als: — des noms,
Naamgèvi:ng , vr. * — , bij boekdrukk. ,
Toestellen van een' vorm , o.
Impossibilité, f Onmogelijkheid , vr.
Impossible, adj. Onmogelijk , Ondoenlijk.
p

* — , m. Onmogelijke , o. ; spr. w. A 1'—
nul n'est tenu. Tot het onmogelijke kan
anon niemand dwingen. * —, als : Par
— , Hetgeen niet mogelijk is.
Imposte, f. Laag steenen , waarop een
w gewelf begint , vr. *—, zeker sie-

raad.
Imposteur, m. Bedrieger, in. * —, Leugenaar , m. *—, adj. Bedriegelijk,
Leugenachtig.
Imposture , f. Bedrog , o., Bedriegerij,
vr. s—, Lengen, vr. s—, Begooche•
ling , Misleiding , vr.
ImpBt, m. Belasting , ,Schatting , vr.
Impotent, te, adj. Verminkt, Die het gebruik van eenen arm of van een been,
van beide armen of beenen verloren
heeft , Lam.
Impraticable , adj. 0 nbrui kbaar.*--, Ongezellig, Onvriendelijk, Met Wien men.
niet kan omgaan.
Imprécation , f. Vloek , m. , ,Vervloeking,
Verwensching, vr.
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impréeatoire ,. adj. Pervloekend, Verwen.
schend , o.
Imprégnable, adj.. Doordringbaar, zie
Imprégner.
Imprégnation, f. Doorweeking , Doortrek.
king , Bezangering , vr.
Imprégner, V. a Doorneeken , Laten doortrekken, Bezwangeren. *—, Bezwvangeren , Bevruchten. * -- (s'), v. pr.
Doortrekken worden.
Imprémédité , ée , adj. w. gebr., Onopzet -

Improductible $ adj. Niet voort te brengen.
§ Impromptu , m. Gedicht voor de vuist,
o. *-- , Maaltijd , enz. waartoe men
geene voorbereidselen heeft gemaakt, m.

telijk.
Imprenable, adj. Niet te veroveren of in

te nemen, Onoverwinnelijk.

Impropre , adj. , IFnproprement, adv. On.

gepast, Oneigenlijk.
Impro+isateur , in. Die voor de vuist ver.

zen maakt , enz. , Improvisateur,, m.
Improvisation , f. Improviseren, o.
Impro isatrice , f. Improvisatrice , yr.
Improviser , v. n. Improviseren. * —, v.
a. enkel in het p. p. , als : Improvisé ,
ée, adj. Voor de vuist gemaakt.
Improviste, m. enkel in: A 1'--, adv.On-

Imprescriptibilité,f.Onverjaarbaarheid,vr.
Imprescriptible, adj. Onverjaarbaar, ,flan

Improuver, v. a. Bestrijden , .Elfkeuren,

geene verjaring onderworpen.
Impresses, zie Intentionnelles.
Impressif, ive, adj. Indruk makend.
Impression , f. Indrukking , vr. , Ingedrukt
teeken, Indruksel , 4fdru ksel , o. * —,
in den boeish., Druk , m ; fig. Indruk, m,
Impressionnabfe, adj. w. gebr., Voor in drukken vatbaar.
Imprévoyanee, f. Blindheid, vr., Gebrek
taan vooruitzigt, o., Onbedachtzaam.

Verwerpen.
Imprudemment, adv. Onvoorzigtig.
Imprudence , f. Onvoorzigtigheid , vr.
Imprudent , te , adj. Onvoorzigtig.
impubére , adj. Onhuwbaar. * —, m. Onhuwbare, m.
Impudesnment , adv. Onbeschaamd.
Impudence, f. Onbeschaamdheid, vr.
Impudent, te, adj. Onbeschaamd. * — g m,
Onbeschaamde, m.

heid , Onbezonnenheid , vr.
Imprévoyant , te, adj. Blind , Niet boor.
uitziend , Onbedachtzaam.

Impudeur, f. Onbeschaamdheid , Schaam.
teloosheid , vr.
Impudicité , f. Onkuischheid, Ontucht, vr.

ht.
imprévu, ue, adj, Onvoorzie
Imp rimable, adj. Dat geden,

diquement , adie.) Onkuisch, Ontuchtig. *•--,m. Ontuchtig
mensch , M.
Impugner, v. a. Bestrijde=n.
Impuissance, f. Onmagt , vr., Onvermo.
gen , o. * — , Onvermogen (tot voort•
teling) , 0

Imprimage , m. Druk
.Imprimé, m. Gedr
Imprimer, V. a.

''.
leken op
v <, Drukmen, Grif•

... * --, boek
ken; fig lapre
ecAeetwn, Inboefen of Grígelen,°
zemen * --, Verwen, Gronden Schil
deren. *— , V. n. van een' schrijver,

Drukkerij , Boekdrukkerij, vr.
Drukkersgezel, Die op
eene drukkerijwerkt, m. *—, Druk •
leer , on ; — en taille-douce , Plaatdruk-

o. * —

lmprimeur, m.

leer , m.
lmprimure, f. Kaartpatroon, o. *_, Grond,

waarop geschilderd wordt , ns.
Improbabilité, f. Onwaarschijnlijkheid ,
yr. *—, Onbewijsbaarheid, vr.
Isnprobablement,

adv.

Onwaarschijnlijk. *— , Onbewijsbaar.
Improbateur , trice , adi. Afkeurend , (-'ass
afkeuring. *—,m.AFke^urder
i
^ Die iets
afkeurt
,,m .
}
Improat ion , f. Afkeuring, vr.

Impu iique, adj. (I

Irr,puissant, te, adj. Onmagtig, Onvermo

geed, *. , Onvermogend (tot voortte.
ling).
Impulsif, ive , adj. aandrijvend.

Laten drukken, Uitgeven.
Imprinierie, f. Drukkunst, Boekdrukkunst,
vr.; — en tsille•douce, Plaatdrukken,

Improbable ,'adj. ,

verwachts.

Irnprobatrice, f. dfkeurster, vr.
Improbité, f. Oneerlijkheid, Onopregt.
held, Onbillijkheid , vr.

Impulsion, f. Voortd' ijving , Voortstoo.
Ling , vr.; fig. .flanblazing , I7oortdrij.

ving, vr., Stoot, Schok, ns.
Impuni , ie , adj. , Impunérnent, adv. Onge-

straft, Straffeloos.
irrpunité, f. Serafeloosheid, vr.
Impgr, re , adj. Onzuiver; fig. Onrein,

Onzuiver.

* -- , Onkuiscis , Onrein.

Impureté, f. Onzuiverheid, vr. *--, Os' : z

reinheid , Onkuischheid ; vr.
Impurabilité, f. Toerekenbaarheid, vr ,
Imputable, adj. Toereleenbaar.
Imcutatif, ive, adj. Toerekenend, Beschul-

di end.

vr.
Be schuldiging
in *—s
^^ta tion , f. Beschuldi
Im pg

Toerekening, vr * =--, Afrekening,
Aftrekking, Afkorting, vr.
1:tnputer, V. a. Toerekenen, Toeschrijven),
Aanrekenen, Beschuldigen , Te laste
faute', slis tent fout aanleggen ;

IN
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rekenen. *-•, Aftrekken, Afschrijven.

Inapplication , f. Nalatigheid , Padzig.
held , vr.
Inappliqué, ée, adj. Nalatig, Vadzig,
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5 In , prép. latine , bij boekh. , als : In-folio, In folio; In-quarto, In quarto
enz.; Mettre un religieux in pace , Ee-

sten monnik levenslang in de gevange.
nis zetten Dire son in manus, Zijne
ziel aan God bevelen. * -- , particule
ué g ati ve, als: Inj us te, O nreg tvaard ig ,enz.
Inabondance , f. w. gebr., Gebrek aan
overvloed , enz.
Inabordable, adj. Ongenaakbaar , Ontoe gankelijk, Waar men niet landen kan.
Inabordé , ée, adj. Waar nog niemand ge land is.

Inaccessible , adj. Ongenaakbaar , Ontoegankelijk; van hier: Etre -à, Ongenaakbaar of Onvatbaar zijn voor; Il est -à la flatterie , De vlei j eri j heeft geenen

invloed op hem.
Inaccommodable, adj. O nvereffenbaar, Niet
bijgelegd kunnende worden.
Inaccordable , .adj. Onvereenigbaar. * -,

Onverleenbaar.
Inaccostable , adj. fam. Ongenaakbaar.
Inaccoutumé , ée, adj. Ongewoon.
Inachevé, ée , adj. Onvoltooid.
Inactif, ive, adj. Werkeloos, Onwerkzaam.
Inaction , f. Werkeloosheid , vr.
Inactivité, f. Traagheid , Vadzighei d , vr.
Inadmissible , adj. bij regtsgel. , Onaan.

nemelijk, 1Viet toegelaten kunnende
worden.

Inadvertance, f. Onachtzaamheid , Ono.

lettendheid , vr.
Inalbu^rné , ée , adj. Zonder zaadbedeksel , o.
InaliénAbilité, f. Onvervreerndbaarhei d, vr.
Inalién ble, adj. Onvervreemdbaar.
adj. Onvermengbaar; fig. OnInalliab

vereensgbaar.
Inaltérable , adj. Onveranderlijk , fig. On-

veranderlijk.
Inamissibilité, f. Onverliesbaarheid, yr.
Inamissible, adj. Onverliesbaar.
Inamovibilité, f. Onherroepelijkloeid , vr.
* -, Onverplaatsbaarheid, vr.
Inamovible , adj. Onherroepelijk. * ., On-

verplaatsbaar.

Niet
vermaakt kunnende worden, floor geen

Inamusable, adj. Onvermaakbaar,

vermaak vatbaar.

Inangulé, ée, adj. Zonder hoeken.
Inani^eé, ée, adj. Levenloos, Onbezield;
fig. Levenloos , Zonder leven , Zonder

ziel , Ongevoelig.

Inanité , f. ijdelheid , Nutteloosheid, vr,
Inanition f.l rachteloosheid, Zwakheid,vr.

(uit gebrek aan voeding).

Inappercevabl , a . Onmerkbaar.
lnapperru, ue, adj . Onbemerkt, Onbespeurd.
Ipapplicable , adj . Ontoepasselijk .

Achteloos.
Inappréciable, adj . Onschatbaar, Onwaar

-derba.
Inapprêté , ée, adj. Onbereid.
Inapprij^oisable, adj. Ontembaar.
.Inaptitu1e, f. Ongeschikeheid, Onbekwaam.
heid,`r.
Inarticulé , ée , adj. Onduidelijk toitgespro.
ken, Qéogearticuleerd.
Inassorti , ie, adj. Niet geassorteerd. *--,
Ongeso teerd.
Inattaquable , adj. Niet kunnende aange1

tast worden.

Inattendu , ue, adj. Onverwacht.
Inattentif, ive , adj. Onoplettend.
Inattention , f. Onoplettendheid , vr.
Iuaugstrall, le , adj . , als : Harangue inaugurale , Intreerede, vr.
Inauguration, f. zie Sacre et Couronnement.
*_ , Inwijding , vr.; van hier-: Dis.
cours. d'- , Intreérede , vr.
Inauguker, V. a. Inwijden.
Inca, m. weleer, Peruviaansch vorst, en.
Incaleulóble , adj. Onberekenbaar.
Incal4ce , ée , a4j. Zonder kelk.
Ineatpér#ion, f. Vereenigi ng van eenig land

wet., de pauselijke kamergoederen, yr.

Incaméser, V. a. Met de pauselijk e

ka -

mergoederen vereenigen.
Incandesmeucg, f. Oloeijing , vr.
Incandescent , te , adj. Gloei/end.
Incane , adj. _ Witachtig.
Incapable , adj. Onbekwaam (tot , de) , One•
geschikt. * — , in refit. , Onbevoegd , On-

vermogend. * -- , Onbekwaam , Onkundig. *-, Niet in staat , Niet kunnende.

Incapacité , f. Onbekwaamheid , vr.
Incarcération , f. Opsluiting , vr.
Incarcérer , V. a. Opsluiten , In de gevangenis zetten.
Incarnadin , ne, adj. Vleeschkleurig. *-,
m. Vleeschkleur , vr.
Incarnat, te , adj. (Hoogrozerood , Incarnaat. * -, sm. Incarnaat, o.
Incarnatif, ive , adj, bij. wondh. , Geschikt,
om het vleesch te doen groei/en , eene
wonde te doen toeheelen,

Incarnation , f. Menschwording , yr•
Incarré, ée , adj. , als : Le verbe -, Het
woord , dat vleesch geworden is ; fig.
fam. Gevleeschd.
Incarner (s') , v. pr. Mensch worden. * -,
bij wondh., Toeheelen.
Ineart zie Ineartation.
Incartade , f. fam. Moedwillige beleedi-

ging , vr. * - , Dwaasheid , Zotheid,
Onbezonnenheid , vr.
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Incise
,
Incartatton , f. Schefding
van goudf.
door

jt de
Turschenzin , on.
toonk., Lid (eener gedachte), 0.
Inciser ,, V. a. Eene insnijding doen in
Snijden in, Insnijden.
thcisif, ive , adj. , als : Dents incsives , Snij.
tanden , us. »zeerv. ; Muscles incisifs,
Spieren; der snijeandeo , vr. nseerv.
Oproerviam , Tweedragt , Oneenigheid ,
Trous incisils , Gaten bij de snijtanTweepa1t, vr.
den, o nzeorv. * , in de geneesk.
Incendier, v. a. In brand steken. *_,
als: Remède , on: °—, in. VerdunVerbraoden.
nend middel, o.
Incération f. Vermengng eener drooge
Incision
stof met eene vloeibare , tot dat het
, f. Inenijding , vr.
Snede,
vr. ; - cruciale , Kruissnede , vr.
ge/zool als een zacht was uitziet , vr.
1ncertan, tie , adj. , Incertainemenc, adv. incisoire , adj. Insnijdend, Snijdend.
Incitabilité , f. Prikkelbaarheid, vr.
Onzeker , Ongen'is , Tivijfelac/ztig. *
Onbesrendig , Peranderlijlè. - , Be. Incitatif, ive , adj. Prikkelend, Opwekkend.
Incitation , f. Opwekking , efanhitsing,
sluleeloos.Onbepaald.
Incertitude , 1. Onzekerheid , vr.
vr. , zie Inciter.
Onbestendigheid, Veranderlijkheid, vr.
Inciter, V. a Opwekken , Aanzetten, Aan.
porren, 4ansporen, Aanhitsen.
Iticessamment , adv. Dadelijk , Onverwijid,
Zonder uitstel , Zonder vertragen
mcmii , le , adj. , Iscivilement , adv. On.
4anstonds , 0/, staande voet.On.
beleefd , Onheusch. * _ bij regtsgel.,
ophoude/lik, Zonder ophouden.
0 nwectig.
Incessant , te , adj. n. w. , Voortdurend.
Incivilisé, ée , adj. Onbeschaafd.
Incivilité, f. Onbeleefdheid, OnheuschIncessible , adj. Onafitaanbaar.
meeste , m. Bloedschande , Bloedochen.
Izeid, vr.
ding, vr.
Incivique , adj. Onburgerlijk , Onstaats.
Incestueuse , f. Bloedschendster, vr.
burgerlijk.
[ncesttieux, use, adj , (Incestueusement,adv.)
Incivisme, m. Gebrek aan burgerdeugd,o.
Bloedschandig , Bloedschendig. * , [uclémence,f. streugheid, Guurheid, vr.
In bloedschande geteeld. _ , in. Bloed.
*_, Streogheid, Ongenade, vr.
schender , no.
Inclinaison , f. in de natsurk. , tielling ,
Jnchantable , adj. w. gebr . , Wet zingbaar.
'er. ; van bier : in de scheik. , Verser par
— , Zacht afgieten.
Incharitable , adj. ongebr. , Liefdeloos.
Irzchoatif, ive , adj. in de sprsakk. , als
Inclinant , te , adj. Hellend.
Verbe — , JdTerkwoord , dat een begin
Inclination , f Bulging , vr. '-, ZVei.
aanduidt , als : Vieiilir, Verouderen.
ging, Ceneigdheid, Genegenheid, 0.
Incicatrisable , adj. Onheelbaar.
verhelling , vr. -, Genegenheid , LiefIncidemnient , zdv. Tusschetzh'owend.
de , vr. ; van hier : fain. C'est mon —,
Incidence , f. Vallen van een ligehaarn op
Dat is degene, die ik bomin.
een ander, o. ; Angle d'— , Invaihoek , vr. Incliné , ée , adj. Hellend.
Incident , m. Voorval , Toeval , o,
incliner, V. a. Buigen , Neigen, Overbulin de Ietterc. Bijverdic/otsol , o.
gen. °— (so), v, pr. Zie/s buigen,Ee bij regzsgel. , Nieuwe zwarig/zeid , vr.,
ne buiging uzaken ; van hier : Ce plan
Incident , 0.
s'incline de plus en plus sur l'antre, Dit
Tuesclzenitornende
zaak , vr.
te , adj. Tusschenlco.
vlak vormt met het andere een' hoe
mend , Bijkomend; van lifer : Proposilanger hoe kleiner' koek., V. n.
tion incidente , Tusschenzin , m., Tus.
Overhellen. * , in de wisk. , Hellen.
schenvoorstel , 0.
Inclus , se, adj. Ingesloten. '° — , in de
In vallend.
Incidentaire, no. Die allerlei zwarigheden
plantk. , Ingesloten , lViet n itsp'gend.
maakt , zie Chicaseur.
Incluse , f. Inliggende ( brief) , m.
Incidenter V. 0. in de regtsgel. , 1Vieuwe
Inclusivement , adv . ingesloten.
zwang/zeden opperen.
Incoërcjble adi. Onbedwingbaar.
Incinération , 1. in de schejk , Verbranding
Incognito , adv. Incognito, Onbekend.
*_ in. Incognito, o.
tot asch , vr.
§Incipiomsite, in. die alles begint en niets Incohérence f. o n zansenhang0nTht, vr.
voleindigt , no.
Incohérent, te, adj. Onzamonhangend,
Incirconcis , Se, ad. Onbesneden.
incolore , adj. Kleurloos.
Incirconcision , f. fig. — du coeur,, Onbe. Incombant, te, adj. Aan het vezeitfe vast
Aeerdheid, vr.
zl;ted.

bijvoeging van zilver,, vr.
lncendiaire, in. Brandstichter, on.
Oproermaker, Oproerig schrijver, m,
* .- , f Brandstichtsrer , vr.
IncendJe,m. Brand, rn; fig. Oroer,o.,

;

)

,
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Incombustibilité ,f.0nverhrandbaarhei d, vr.
Incombustible , adj. Onverbrandbaar.
Incommensurabilité, f. Onafinetelijkheid, vr.
Incommensurable, adj. Onmetelijk. * -,

m. Onmeetbare , o.
Incornmodant, te, adj. zie Incommode.
Incommodé, ée , adj. Ongesteld , Onpas.
selijk ; van hier: Etre - d'un bras,

etc., Eenen arm , enz. niet hunnen ge
bruiken ; fames. Être - dans ses affaires,
Slecht met zijne zaken staan. * -,
seheepsw. ,als: Veisseazi -, Ontredderd
of Reddeloos schip , o.
Incommode , adj. , Incommodément, adv.

Ongemakkelijk , Lastig , Moei jelij k.
Itncommoder, v. a. Overlast aandoen, Las
tig vallen, Tot last zijn. °-, Na.
deel doen , Schade doen ; ook : Pijn , enz.
veroorzaken.
Incommodité, f. Lastigheid, vr. , Onge-

mak , o , hinder, m. * -, Onpasselijkheid , Ongesteldheid , vr. * —,
scheepsw.. als: Signal d' -, Noodschoot, m.
Incornmuuicable , adj. Onmededeelbaar.
Incommutabiliré, f Onveranderlijkheid, vr.
Incommutable , P dj. , Iucommutablement,
adv. Onveranderlijkheid , vr.
Incomparable, adj , Incomparablement, adv.

Onvergelijkelijk, Weergaloos, Zonder
vergeli eking.
Incompatibilité , f. Onbestaanbaarheid ,
Ongelijkaardigheid , vr. °-, Omver.
eenigbaar,heid , vr.
Incompatible , adj. Onbestaanbaar. * --,
Onvereenigbaar.
Incompétemment, adv. Onzwwettig. Door
een' onbevoegden regeer.
Incompetence, f. Onbevoegdheid, vr.
Incompétent, te, adj. Onbevoegd , dncompetent.
Incomplet, cite, adj. Onvolledig , Onrolkomen.
Incomplexe , adj. Onzamengesteld , Een.

voudig.
Incornposé, adj. M. Eenvoudig.
,Incompréhensibilité , f. Onbegrijpelijk.
held, vr.
Incompréhensible, adj. Onbegrijpelijk ; fain.
Vous éíes -, Men begrijpt uw gedrag

niet,
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Incompressibilité, f. Onzan:endrukbaar•

held, vr.

Incompressible , adj. Oat zamendrukbaar.
Inconcevable, adj. Onbegrijpelijk.
Inconciliable, adj. Onvereer= gbaar.
Inconduite , f. Wangedrag , o.
Incongru, ue , adj. Strijdig met de rege.

len der spraakkunst of der redeneer.
kunde , Onregelmatig.
Iucongruité , f. w. gebr. , Feil , vr. , M s-

slag , m. ; ;fig. Onbetamelijkheid , vr.
Incongrument, adv. Strijdig met de aan.
genomene regelen.
Inconnu, ue, adj. Onbekend. *-, Per.
acht. * - , m. Onbekende, m.
Inconséquence, f. Tegenstrijdigheid, vr.
* _ , Valse/ze gevolgtrekking, yr. * --,
Ongerijmdheid , vr.
Inconséquent , te , adj. Ongerijmd, Tegen strijdig.
Inconsidéra.ion, f. Onbedachtzaamheid, vr.
Inconsidéré , ée , aclj. Onbedachtzaam,
Ons erlegd. *-, m. Onbedachtzaam
mensch , m.
Iticonsidérément , adv. Onbedachtzaam,
Onbezonnen.

I , tconsistance , f. w. gebr. , Onvastheid, vr.
inconsolable, adj. Troosteloos.
Inconsolablemenc , adv. Ontroostbaar.
Inconsolé , ée , adj w. gebr. , Ongetroost.
Inconsta nrr,ent, adv. (inbestendig.
Inconstance, f. Onbestendigheid, vr. *-,

Wisselvalligheid, Vt.randerlijkheid, vr.
Inconstant, te , adj. Onbestendig , Onstand-

vastig. *--, Wisselvallig, Veranderlijk.
Inconst t átionnalité , f. Ongrondwettig -

heid, vr.
Inconstitutionne1,11e, adj. Ongrondwettig.
It;contestabiiité, f. w. gebr. , Onbetwist

vr.

-barheid,

Incontestable, adj. , Incontesta' ement, adv.

Onbetwistbaar, Onweersprekelijk, On.
tegen zeggelijk.
Iccon[esté, ée, adj. Onbetwist.
I:icontinence, f. Onkuï.4chheid , FI'ulpsch-

heid , Onmatigheid in den bijslaap),
yr. * --, ,n ce geneesk., als : - d'urine, Toestand van Iemand, die zijn
water niet houden kan , Pisvloei jing , vr.
Inncontinetnt, te , adj. Onkuiscli , Onmatig,
Ongeregeld. * --, adv. w. gebr., Terstond , Dadelijk , Op het oogenblik.
Inconverable , adj. Onbetamelijk, Onwel-

voegt/ijle.
Inconvenant , te , adj. Onvoegzaam , Onbe•

tamelijk, Onbef2r;orlij't.
I convénient, in. -Beletsel, o., Hinder.

paal , in. , Ongemak , o. , Zwarigheid,
IMMoeijelijkheid , vr. *r., (,naangenaamheid , vr., Onaanjtenaan: gevolg , o.
Inconvertible, adj. Onveranderlijk.
Incurporalité, i. Onligchamelijkheid , vr.
Incorporation, f. Verne ging, Iereeniging, vr. *--, Inlijving, vr.
Iuacoorposel, lie , adj. Onligcltamelijk. *--,
bij ee is els, L etgene niet onder de

zinnen vast.

Iucorporer , V. a. J7ereenigen , In/:/yen.

* - (s'), v. pr. Zich sereen/gen , fig.

Zich vestigen, Tot eene tweeds natuur
ordeu.
Incorrect, te , adj. Onnaauwkeurig , On

gekuischt , Onzuiver.
Incorrection , f. Onunauwkeurigheid , S/ordigheid , vr.
Incorrigibilité f OnverbeterliPl2eid 2 vr.
Incorrigibe , adj Onverbeterlijk.
Incorruptibilité , f OnheMrfelijkheid , vr;
fig. Onomkoopbaarheid, vr.
Incorruptible , adj. Onbederfelijk ; fig.
Onokoopbaar.
Incorruption , f. Onbederfelijkheid , vr.
Encourhe , adj. Ingebogen
- , m.
Incrasoant , te , 2di . 1/erdikkend.
Bloedverdikkend of Vochtenverdikkend
niiddel, a.
Incrassation , f. Perdikking , vr,
incrasser . V. a. Verdileke:a.
incródibilité , f. Ongeloofbaarl2eid, Ongeloofelijkheid, vr.
Incrédible, adj. veroud. , zie Tncroyabie.
Incrédule , adj. Ongeloovig , JJkoeijelijk te
overtuigen. —, Ongelaovig, Aan de
geopebaarde godsdienst niet geloo.
vende.
Incréd1ité , 1. Ongeloovigheid , vr.
Ongeloof, t.
Encréé , 1e , adj. Ongeschapen.
Incrément , m. in de. meetk , Vermeerdo.

ring (of Vermindering) , vr.
Incroyahe , adj., Incroab1ement , adv. On'
geloofelijk, Ongeloofbaar. *.... , hij
overdriju. , Ongeloofelijk , Onbegrijpe.

lijk , Zeer groS , Buitengewoon. —,
m. Ongeloofelijke , a.

incrustation, f. Omkorsting , vr.Be.
dekking met mariner , enz., vr.
luzetting, Invatting, vr.
ée
Incrusté, te. Opgolegd iverk, o.
adj. daneen gegroeid.
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tncurabilité , f. Ongtneetli/kheid , vr.
Incurable , adj. Ongeneeslijk , Ongenees.

baar; fig. Ongeneeslijk. —, m. On.
geneeslijke zieke , no.
/Jchteloos/seid , Zorgeloos.
held , vr.
Itacuriosité , f. Gebrek aan leergierig.
held , vr.
Incursion ,. f. (Vijandelijke) inval , no.
fi g. Abn Lure s'est appliqué a cette scien-

Incurie , f.

ce, mais ii a fait de grandes incursions
dans d'autres , Mijn b'oeder heeft zich

op die wetenschap bijzonder coegelegd,
nsaar hij is ook zeer bedreven in an.
deco,

Itacurvation , f. Bulging , yr.Krom.
heid , vr.
Incase, adj. f. , als : Médaille
, Gedenk.

penning , die aan de eene zijde hol en
aan de andere verheven is, no.
ludo , m Indigobinauw , a,
Jndébrouillabe , adj. AT/ct te ontwarren.
Indécernreent, ado Onwelsoegelijk , On.
voegzaasn , Onbetauselijk.
Isdécence , f. Onwelveegelijkheid, Onbe.

tauselijkheid, vr.
indécent , te , adj. Onwelvoegelijk , On.
voegzaam , Onbetamelijk.
Indbchffrabe , adi Niet te ontcijfercn;

fig Onverkinarbuar , Ondoorgrondelijk.
ludicis , e , adj. Besluiteloos , ('Veifelend,

Onzeker. * — , Onbeslist , 1Viet uit-

gemaakt.
ladécision, f. Besluiteloosheid, vr.
liadéclinabilité , 1. Onverbuighaarheid,vr.
Iadfciivable , adj. OnL'erbuigbaar.
Iidécompooable , adj. Ononsbindbaar.
Indécrottable , adj. Niet van morsigheid
te reinigen; enkel gebr. in: Animal—,
(expr. basse ,) Een lastig meubel (d. i.

een ongemakkelijk noensch) , a.

a. Met mariner, enz. beleg.

Indéfectibilité , f. bij R. K. , Onfeilbaar.

gen, incrusteren. Inzetten, In.

heid (der kerk), vr.
Indéfectibie , adj. van de kerk , Onfeil.

Incruster

, V.

plaatsen. * _ , Bekorsten , Omkorsten,
Bene korst ons iets vormen. * -(s"),, v.
pr . Zich ontkorsten , Bedekt worden.
Incubation , f. Broei/ing, vr.
Encube , ri. Nachtduivel , in. (d. j. vol.

gens het bi/geloof , een geest, welke de
vrouwen verkracht) , Nachtmerrie, vr.;
zie Cochemar.
Inculpable , adj.

5?,

gebr. , Beschuldig.

baar , Te beschuldigen.
inculpation , f. Beschuldiging , vr.
Inculper ,, V. a Beschuldigen.
Incuiquer ,, V. a. Iseprenten , Inecherpen.
Inculte, adj. Onbebouwd; fig. Onbeschaafd.
luculture , f. Onbebouwdt staat , eb. 3 fig.

Onbeschaafdheid , vr.

lucuiubant, zie Iticonabant.

haar.

Indéfendu, ue, adj. v. gebr., Onverde.
digd

Icdéfessahle, a d j. w. gebr., Onverdedigbaar.
lndéfirsi, ie, adj. Onbegrensd, Onbepaald.
* -, in de spraakk , als : Sens — , On.

bepaalde zin , rn ; Article —, 1V/ee bepa/end (hij velen, hoewel ten otaregee.

onbepaald) lidwoord , o.; Pronosn —,
/1 1 ge 112 een voornaamwoord, a. ; Temps
- Onbepaalde tijd , m.
Iuduflrsiment, adv. Onbepanid, Onbepaal.
delijk.

Indé fi nissabie , adi. fatn. Onverklaarbaar,
Indéhiscence, f. Het niet van zelf open

gaan

der

rijpe zaden,

o.
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Indéhiscent,
gaande.

INDÊ
te , adj. Niet van zelve open

Indélébile , adj. Onuitwischbaar.
Indélébilité, f. Onui twischbaarheid , vr.
Indélibéré , ée , adj. Onoverlegd, Niet opzettelijk.
Indélicat, re, adj. n. w., Onkiesch.
Indélicatesse, f. Onkieschheid, vr.
Indemne, adj. in: Rendre -, Schadeloos
stellen ; Sortir - de , Schadeloos afko m en van.
Indemniser, v. a. Schadeloos stellen of

houden.
Indemnité, f. Schadeloosstelling, vr. *-,
Bewijs van schadeloosstelling, vr. *-,
Vermindering, vr. , Elfslag, m.
Indémontrable , adj. Onbewijsbaar , Onbetoogbaar.
Indenté, ée, adj. in de plantk. , Ongetand.
Indépendamment, adv. Onafhankelijk; de , Buiten , Zonder , Zonder betrek.
kiig op , Onafhankelijk van.
Indépendance , f. Onafhankelijkheid , vr.
Indépendans, m. pl. 1ndependenten, m. mrv.
Indépendant, te, adj. Onafhankelijk, Vrij.
* -, Niet - zanienhangende met iets,
In geen verband staande met iets.
Indépendantisme , m. Leer der -indepen•
denten , vr.

Indestructibilité , f. Onverdelgbdarheid ,
Onvernielbaarheid , Onuitroeibaar
vr.
-heid,
Indestructible , adj. Onverdelgbaar , On.
vernielbaar, Onuitroeibaar.
Indétermination , f. Onzekerheid, Besluiteloosheid , vr.
Indéterminé, ée, adj., Indéteráninément,
adv. Onbepaald. * --, Onzeker, Besluiteloos. - , Niet uitsluitend vatbaar (voor, à).
Indevinable , adj. Niet te raden , Onoplosbaa r.
Indévot, te , adj. , (Indévotement, adv.)Ongodvruchtig. *-, m. Ongrdvruchtige, m.
Indévote , f. Ongo.dvruchtige , vr.
Indévotion , f. Ongodvruchtigheid , vr.
Index, tn. Register (van een Latijnsch
boek) , o. * -- , ou ; - expurgatoire,
Lijst der boeken, welke te Rome door
de inquisitie verboden worden, vr.,
Index, m.; rv1ettre à 1'-, Op den index
plaatsen. * - , on : Doigt - , Wijsvinger, m. * - , Naald , welke op eene
spil draait, vr. , Wijzer, m.
Indicateur•, m. Die een schuldige aan.
wijst, Verklikker, m. * ---, in de ontleedk. , Uitstrekkende spier van den
wijsvinger, ni. *-, geslacht van voon

gelen, (welke den wilden honig aan.
wijzen).

INDI
Indicatif, m. in de spraakk., 4antoonende
wijze, vr. *.-, ive, adj. ,4anzvijzend ,

.elantoonend.
Indication, f. Aanwijzing,.slantooning, vr.
Indice, m. Teeken , Spoor , Kenmerk ,

Blijk, o.

Indieihle, adj. fain. Onuitsprekelijk.
.[ndiction, f. weleer, Bijeenroeping eerier
groote vergadering , vr. * - , thans enkel in de tijdrekenk., tijdkring van
1 5 jaren, Indictie, vr.; van hier:
, etc. , Liet eerste, enz. jaar

der indictie.
Indictives , adj. f. pl., als: Féries -, Fit..
nérailles -, zie Simpludiaires.
Indicate, m. Teekentje , o.
Indienne , f. Sits , o.
Indifféremment, adv. Onverschillig , Met

onverschilligheid. * - , Zonder onderscheid,
Indifférence, f. Onverschilligheid, vr. *-,
Koelheid, vr.
Indifférent, te, adj. Onverschillig. * •--:
m. Onverschillige , m.
Indifférentisne, m. Stelsel, o. of Leer
der onverschilligen, vr.
Indifférentiste, m. Onverschillige (in de
godsdienst), m.
Indigénat, m., als : Donner 1'- á , Natu•
raliseren.
Indigence, f. Behoeftigheid, Uiterste ar.
moede , vr. * -, Gebrek, Gemis , o.,
Mangel, na.
Indigène , adj. Inlandsch , Inheemse/s. *--,
m. et f. Inboorling , m. en vr.
Indigénéité, f. hoedanigheid van hetgene
inlandsch is , vr.
Indigent , te , adj. ,Behoeftig. * -- , m.
Behoeftige , m.
Indigeste , adj. Mooi/dijk te verteren
Zwaar. * -, Onverteerd; fig. Onbekookt.
Indigestion, f. Slechte vertering der spij.
zen, Indigestie, Verstoppi g, vr.
Indigéte , m. bij de ouden , Lands/sold, m.
Indignation, f Verontwaardiging, vr.
Indigne, adj. (Indignement, adv.) Onwaardig, Slecht behoorlijk. * --, m, fain.
Onwaardige, Snoodaard, in.
Indigner, V. a. Verontwaardigen , Met
verontwaardiging vervullen. * - (S'),
V. pr. Zich verontwaardigen (over,
de).
Indignité, f. Onwaardigheid, vr.

Schandelijkheid , .dfschuwelijkheid, vr.
*-, Verachting, vr. , Smaad, m.; Traiter q. q. avec -, Iemand smadelijk bejegenen.
Indigo, m. Indigo, m.
^indigolithe , f, Indigokleurige steen , m.

INDI

INDU

Indigoterie , f. Indigofabrijk , yr. *—,

Individualiser, V. a. Afzonderlijk beschou-

Indigokuip , vr.
Indigotier, m. Indigoplant, vr. • —, Indigoplanter , Indigobereider , m.
Indiquant, te, adj. tlatawijzend.
Indiquué , m. in de geneesk. , Aangewezen
(of Geindiceerd) middel , o.
Indire, m. , on : Droit d'— , Reg:,, om
den leencijns dubbel te heffen , o.
Indirect, adj. Niet in eene regte lijn,
Schuin. * — , Onregtstreeksch , Scheef,
Kram , Zijdelingsch , Fan ter zijde,
Indirect.

Indirectement, adv. Pan ter zijde.
lndiscernable, Niet te onderscheiden.
Indisciplinable , adj. Voor geene tug: vatbaar , Onleerzaa n , Onbuigzaam, Ongezeggelijk; van hier: Une armée —,
Een leger , dat tot geene krijgstugt te
brengen is.
Indiscipline, f. Gebrek aan tugt, inzond.
Gebrek aan krijgstugt , o.
Indiscipliné , ée, adj. Ongeregeld, Zonder
krijgs:ugt , Ongedisciplineerd.
lndiscret , ète, adj. ( Indiscrètement, adv.)

Onbescheiden, Onbedachtzaam, Onvoorzigtig, Praatachtig , Babbelachtig ,
*— q m. Onbescheiden mensch , m.
Indiscrète, f. Onbescheidene vrouw, vr.
of meisje, o.
Indiscrétion , f. Onbescheidenheid, On.
voorzigtigheid, Praatzucht, vr.
Indispensable, adj., Indispensablement, adv.

Volstrekt (noodzakelijk) , Onvermijdelijk.
Indisponible , adj. bij regtsgel., Waarover
niet beschikt kan worden.
Indisposé, ee, adj Orgesteld., Niet wel,
Onpasselijk.
Indisposer, V. a. I'erdr etig of Misnoegd
maken (op , contre).Indisposition , f. Ongesteldheid , Onpasse.
lijkheid , vr.,
Misnoegen, o.
Indisputable, adj. Onbetwistbaar , Onweersprekelijk.
Indissolubilité , f. Onoplosbaarheid , Onontbindbaarhéid, vr.; fig. Onoplosbaar
-heid,Onotkplj
vr.
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wen, Afzonderen.
Individualité , f. Individualiteit, vr.
Individuel, lle, adj. Tot een enkel ding

behoorende , Individueel.
Als ondeelige , Individueel.
Indivis , se , adj. bij regtsgel. , Onverdeeld,
van hier : Jouir par — , Onverdeeld be-

Individuellement, adv.

zi tten.
Indivisé, ée , adj. Onverdeeld.
indivisément, adv. bij regtsgel., Onverdeeld ; Posséder —, Onverdeeld bezitten.

Indivisibilité , f. Ondeelbaarheid, vr.
Indivisible , adj.

Ondeelbaar.

Indivisibiement, adv. Onscheidbaar.
Indivision , f. bij regtsgel. , Onverdeeld-

heid , vr.
In-dix.huit , m.

maat , o.

Boek in achttienmo for.

Indocile, adj. Onleerzaam. * —, Onbuig-

zaam , Ongezeggelijk.
Indocilité , f. Onleerzaamheid, vr. t—,
Onbuigzaamheid, Ongezeggelijkheid,vr.
Indolemment,adv. Slaperig, Vadzig,Traag.
Indolence, f Ongevoeligheid , ladzigheid,
Traagheid , vr. * — , in de geneesk. ,
Vrijheid van pijn, vr,
Indolent , te , adj. Ongevoelig , kradzig ,
Traag , Onverschillig. * —, in de geneesk. , Geene pijn veroorzakend. * —!
m. Ongevoelig mensch , m.
Indomtable , adj. Ontembaar , Onbeteu.
gelbaar.
Indomté, ée, adj. Ongetemd, Wild.
Indou, m. ,Mindo, m.

In.douze, m. Boek in twaalfmo , in
duodecimo formaat , o.
Indu, ne, adj. zie Heure.
Indubitable , adj., - Indubitablement, adv.

Ontwiffelbaar , Zeker, Zonder twijfel.
Induction, f. Gevolgtrekking, vr., Be.

sluit, 0.
Induire, v. a. irr. elanleiden , Aanzetten,
Aansporen , Aandrijven ; — au mal, Tot
liet kwaad verleiden ; — en tentation, In

verzoeken leiden. * —, dfleiden, Opmaken , Besluiten.

Indissoluble, adj. , Indissolublement, adv.

Indtuigemment , ado.

Onoplosbaar , Onontbindbaar ; fig. Onop losbaar, Onontknoopelijk.
Indistinct , te, adj., Indistinctement, ads.
" Onduidelijk. *--, Zonder onderscheid.
Individu, m. Ondeelige , m. , Individu,
o. ; boert. , als : Avoir soin de son —,

toegevendheid.
Indulgence , f. Toegevendheid , Inschikke.
lijkheid , vr. * —, bij R. K., Aflaat, m.
Indulgent, te, adj. Toegevend, Inschik kelijk, Zachtzinnig; Etre -- à on pour
q. q , Iemand salet toegevendheid behan.
delen.
Indult , gin.. (Pauselijke) vergunning , yr.
* -- , in Spanje , Tol (van de Amen.

Kor zijn eigen Ik zorgen; Conservir
ell)n —, Zijn ligchaans bewaren, Voor

zijne gezondheid zorgen.
Individualisation, f..4fzonderlijke beschou_

wing, vr.

Inschikkelijk, Met

kaansche waren), M.

Indultaire , m.

Degene, welke ingevolge
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eener vergunning aanspraak op een
kerkelijk inkomen heeft.
Indáment, adv. Onbillijk, Onbehoorlijk,
Onregtvaardig.
Induration, f. bij wondh. , T'erharding , vr.
Inclusie, f. Omkleedsel (van. sommige za•
den), o.
Industrial, le , ac?j. , als : Fruits industri-

aux, I'ruchten der nijverheid, vr. mrv.

Industrie , f. Vlijt, Naarstigheid, Nijverheid , Kunstvlijt, Industrie, vr. ;
van hier: +, ivre ou Subsister d'-, Van
zijne industrie leven (d. i. door allerlei middelen geoorloofde of ongeoorloof.
de); Chevalier d'-,Chevalier de 1'- ,Gelukxoe ;er, (iemand , die zich door aller
ongeoorloofde middelen een bestaan-lei
in het finantiewez. ,
verschaft) , m.
Industrie , Nijverheid , vr.
Industriel, 11e , adj. n. w.-, Door nijver
verkregen , Industrieel.
-heid

*-,

Industrieusement, adv. , Industrieux , use,
adj. .Nijver , Schrander, Vlijtig , Kun-

stig.
Induts, in. pl. Dienaars bij de groote mis,

m. meere.
Inébranlahle , adj. , Inébranlablement , adv.

Onwrikbaar, Onbewegelijk , Vast; fig.
Onwrikbaar , Onbewegelijk, Onverzettelijk.
Inéclairci, ie , adj. Onopgehelderd.
Inédit , te, adj Onuitgegeven.
Ineffabilité , f. Onuitsprekelijkheid.
Ineffable, adj. Onuitsprekelijk.
Inetscable, sdj. Onui twischbaar.
IneiYectif, ive, adj. Zonder uitwerking.
Ineficace, adj. Vruchteloos , Zonder nit.
,verking, Krachreloos.
Ineficacité, f. Vruchteloosheid, vr., Gebrek aan werking; o. , Krachteloos
vr.
-heid,
Inégal , le , adj. , Inégalement , adv. Ongelijk. *-, Oneffen, Hobbelig. *--,
Ongeregeld.
Inégalité, f. Ongelijkheid, vr. * -, Onefenheid , vr. ; fig. Ongeregeldheid , vr.
Inéléganment, adv. w. gebr., Onbevallig.
Inélégance , f. Onbevalligheid , vr.
lnélégant, te, adj. Onbevallig.
Inéligibilité , f. W. gebr. , Onverkiesbaar.
heid , vr.
Inéligible , adj. Onverkiesbaar.
Inembryorné, ée, adj. Zonder geslacht:.
deden.

Inénarrable, adj. Onuitsprekelijk.
Inepte, adj. Ongeschikt (voor, à). * -,

Onverstandig, Ongerijmd.
Ineptie , €. Ongerijmdheid , Zotheid, vr.
Inépuisable, adj. Onuitputtelijk.
Icéquilatère, adj. Met ongelijke zijden.

INFA
Inéquivalve, adj. Met ongelijke schelpen.
Inéquivalvé , ée , adj. Met ongelijke Valves.
Inerme, adj. Zonder stekels.
Inerte , adj. Zonder veerkracht , Traag,

Log.
Inertie, f. Traagheid, Logheid, vr., Onvermogen om eenure verandering in
zijnen staat te weeg te brengen , o. ;,
fig. Traagheid , Gevoelloosheid, vr.
Inérudit, te, adj. w. gebr., Ongeleerd.
Inespéré , ée , adj. , Inespérément , adv.

Ongehoopt.
Inestimable , adj. Onwaardeerbaar.
Inétendu , ne , adj. O nui tgebreid.
Inévident, te , adj. Onduidelijk.
Inévitab'e, adj. , Inévitablement , adv. On.

vermijdelijk, Volstrekt.
Inévité , ée , adj. Onversneden.
Inexact , te, adj. Onnaauwkeurig.
inexactitude, f. Onnaauwkeurigheid.
Inexcusable, adj. Onverschoonlijk.
Inexécutable, adj Onuitvoerbaar.
Inexécution, f. Niet - uitvoering, vr.
[,;exigible, adj. Niet te vorderen.
Inexistence, f. Gemis, Nier-bestaan , o.

Inexorable , adj. , inexorablement, adv. Onverbiddelijk.
Inexpérienee , f. Onervarenheid , vr.
Inexpérimenté, ée , adj. Onervaren.
Inexpiable , adj. Onuitwischbaar.
Inexplicable, adj. Onverklaarbaar.
Inexprimable, adj Onuitsprekelijk.
Inexpugnable , adj. Onwinbaar.
Inexringuibilité, f. Can ui tbluschbaarineid, vr.
lnextiuguibl.e, adj. Onui tbluschbaar.
Inextirpable , adj. 0)nuitroeibaar.
Inextricabie, a- ;'eritard.
Infaillibslité , f. , afei lb T!heid , vr.
Infaillible , adj. _. nfaiiliblemenc, ado. On.
feilbaar.
Inlaisable, adj. Ondoenlijk.
Infamant , te , adj. Onteerend.

Infatuation , f Onteering , yr.

Inf4.rne, adj. Eerloos. * -, Onteerend,
S andelijk ; van hier : Lieu - , Kit,

yr. , Hoerhuis, Bordeel, o. * —, me
Eerlooze , m. *- ,Schandelijk mensch , m.
Infamie, f. Eerloosheid, Schande , vr. *-,
Schanddaad , vr. * --, Smaadheil , vr.,
Smaadwoord , o.
Infant, m. Infant, m.
Infante, f. Infante, vr.
Infanterie, f. Voetvolk , o. , Infanterie , vr.
Infanticide , m. Kindermoord

, M.

Kindermoorder,, no, *--, f• Kindermoordster, vr.
Iufatigabilité , f. w. gebr. , Onvermoei•
baarheid, vr.
Infatigabl.e , adj. , Infatigablement , adv.

Onve °``roeibaar. * —, Onvernsoeid.

INF
Infatuation ,f. Dwaa: vooroordeel, u., Por
ingenomenheid , vr.
Inf'atuer, V. a. , als :
q. q. de . . . , Ie.
ssand eene dwaze liefde • lnboezcmesa
voor . . . , Hem verzot makeis op . .
*__ (s') , v. pr. Verzot of 1/ersilagerd
raken (rp de).
infécond , de , adj. Onvrrc1stbaar.
infêcondité , t'. Onvrucitbaar/zeid , vr.
Infect, te , adj. Stinkend , Perrot., Tic.
dorven.
Infecter, V. a. Met stank vallen , Beder.
ven , Besmeteen ; fi g. Besmetten.
Infection, f. (Besnoettende) stank, te.
Jnféicité , f. w. gebr., Ongeluk, o.
Enféodatiorz , f, Beleening , vr.
Enféoder, V. a. iis teen geven , Beleenen;
van hier osceesdo men: D2rncs inféodes,
Door de kerk yeryreemde tienden , vr.
one ere.
lnfèrc , adj. in cie plantk. , Met dc steeg
des A'eiks vereenigd.
Iiifèrer, v. a. Afleiden, Besluiten.
lnfërieur ,, re , adj. Onderste Onder . .
Beneden . . . *_, in de oude aardrijksk.,
als : Pannonie , etc. inféreure , BestedenPannonië, ene.Mindsr,Gorin.
ger. * _ , m. Mindere , Ondes'/soori
ge , on.
Inférienrement, adv. Minder goed.
lnfériorité , f. Minderheid, vr.-, Ge.
ringere staat, on.
Infermable , adj. w. gebr., iVies gesloten
kunnende worden.
Infernal, le, adj. Helsch.
; fig. Dor.
Infertile, adj. Onvruchtb
Infertilité , f. Oevru :.L
. vr.
lnlesable, zie InfB1e.
Infestation , f. W. gec
. tg maken,
0.Onveiligheid, v.
Infester, v. a tTsrontrus:''s, Kwel/en,
Onveilig maken ; van /2:
Les souris
infestent cette maison , DIo
is krflt
van muizen.
lofenillé , ée , ad). Bladerloos.
1ufiu1ation, f. Beringing der geslacht:.
deden, vr.
Infibuier, V. a. De geslachudeelen berm.
gen, (en daardoor tot dc voortreling

onbrui1baar

malen).

[iifldèie, adj. (In fi dèiement, adv.) Onge.
trOtiV. Trouweloos, Ono'rouw. *._, m .
Oncioovige , m.
Infidélité , f. Ontrosow , Trouweloosheid,
Orgetrouwlorid , vr . , Ongeloof, o.
Infiltration , f. Jn;rekA'ing Jnnuiging , vr.
Joflirer (s , ), v. pr. Doordringen, Drina
gen (in, dtms).
L3fiTIi , 05 , adj. (Inrinisnent , 5(10.) Oosvndig,
Eindeloos. * .. , Otaciu dig , Onrrsar,

INFL
* .- > bij vergroot. ,& OøeIr&g , Zoor
groet, Geweldig. -, m. Oneindige.
o. ; A 1 5 —, In hot oneindige.
Inflnitê , f. Oneindigheid , s'r.. * -q T.aI.
leone menigte , vr. , Ta/lots heir, o.
Itsflnitésimal , le , adj. , als : Calcul -„ Rekenin g tact oneindig kleine groothe
vr.
Infinitésime , adj. t. als: Fartie - , ou
*__, ru. Oneindig klein deel, o.
Infiniti', ni. in de spraakk. , Onbepaalde
wijs, vr.

den ,

InfIronatif, ive , adj. bij regtogel. , Verde.

tigend, Krach t eloos wakend.
Infirme, adj. Zieke/ijle, Zwakkelijk, Zwak,
Gebrekkelijk. ' -, Zwak , Brons, Gebrekkig. b..., • Zieke ,i,szonderh.,
die eens slepende ziekte heeft , te. • -,

on.

Zwakke,
nflrmer, V. a. bij regtsgeh, Vernietigen,
Voer nietig verklaren. °'.., Verzwakken , Krachteloos oiakee.
H Iothrmerie , 1. Ziekenkamer , Ziekenzaal,
vr. '°-, bij vogelv,, Zieken/roei, vr.
* - S bij tuinl. , Plaats voor zieke plan

ten,

vr.

Infirmier, on. Ziekenbezorger.,. m.
Infirmière, f. Ziekenbezorgster . vr.
Infirmité , f. Ziekelijkh e id vr. , Ongs.
soak, Gebrek , 9. *, Zwakheid. On
volr4aakthejd , Broosheid , vr.
Infixer , v. a. Bevestigen.
lufiaonmabilité , f. Onrvlambaarhold , vr.
*_, Brantbaar/teid, vr.
Inflanitnable, adj. (ntvlambaar.
Infl:trnmatiou, f. J/lamrning,vr. —,Ont.
vla;nniing , vr. ' , in do geneesk.,
Ontsteking , vr.

Infianvmatoire , adj. , als : LVI ]adie , Out.
scekingsziekte t Sang , Ontstoken
bloed,

0.

Infléchi , je , adj. Inwaarts gebogen.
In fl échir (a'), v. pr. w. gebr. , Afwijken.
Jn fl exibflité , f. Onbuigzaamheid . Onver.

zettelijkheid,
laeid, vr.

vr.

Onbuigbaar.

IcflexibTe , adj., rnØexb1ement , adv. On.
buigzaam „ Onverzettelijk, Onverbiddelijk , Onwrikbaar.
infle x ion, 1. Bulging , Stembui g ing , vr.;
van hier :
de corps , Buigzaamheid
de: ligchaamc,vr. *_, zie DjfFtaCtiOfl.
Id fl ictif, ive, adj. Op te leggen; ook: Opgelegd; Peine in fl ictive, Lijfstraf, vr.
Infliction. f. Opleggisig (eeeet straf) , vr.
Inflger , V. a. (Straf) opleggen
laflorctcettce , f. Plaats. der bloemen, vr.
r fl uence, F. Invloed. on.
Influence:, V. a. Isavloed hebben op, Ifer.

ken op.
.
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miler 1 v. n. Invloed hebbe's , Door in.
vloed werken , Invloeijøi'i.
In—folio.) in, Foliant , M.

Perstoindig, Schrander, 17ernuftig,Ges..
tig , Aardig I'indingrjk.
Ingénu, iie, adj. Ope n hartig, Rondbors.
stig, Rond, Oprege. .*_, in het Kom.

Infor rn atjf , ive , adj danwijzend , Pior

-stelnd.
Information f. bij regtsgel. , Onderzoek
0. 9 Onderzoeking, Navorsehing (in
crimineele za/ee;) , vr. barger1ijk zaken , als : - de vie et de rnoeurs,
Onderzoek naar het leven en gedrag,
o. ; van hier : Aller aux informatious,
Prendre des informations , Onderzoek

doen.
Inf'orme , adj. Wanochapen , Wanctaltig,

1Uisyormd.

- , IZormeloos. *__, in de

sterrek. , als : Etoile - , Star, welke

tot geen gesternte behoort , vr.
V. n. bij regrsgel., Onderzoek
doer, (naar, de). *_, v. n. Onderrigten.
(s'), v. pr. Onderzoek doen
(naar , de).
Infortiat, in. Tweede deel der Digesten.
laforcune, f. Tegenspoed, m., Ongeluk,
0., Ramp, vr.

Informer,

Enfortuné , ée„ adj. Onrelukkig .. Ratnp.
spoedig. * . , al. , lalortunde , i. Onge.

ls;kkige, in. en vr.
Infracteur, in. Overtreder, Sc/sender, no.
Infraction , 1' (a, de on contre) Oveftre.
ding , Schending , Inbreuk , vr.
in franchissable , adj . Onoverrclz rijdbaar.
Infréquenté , ée , adj. Onbezocht.
Jnfrncrueusemenc , adv. Vruchteloos, Te

vergeefs.
Infrnctueu , use , adj. Onvruchtbaar ; fig.

Vruchteloos, T7ergeefsch.
miele, 1. Priesterlijke kroon, ir.
Infundibali , ée , Infimdibuljforrioe , adj.
Treclotervormig.
Jnfundibaum , a,. in de ontleedk , Treclo.

tervormig kanaal der hersenen , o.
mies, se, adj. Jngescloapen, Aangeboren.
Infuser, v. a. (In een kokend vocht , hoe.
wel ook some koud) laten trekken of
aftrekken ; fig. Ingieten, Ingeven, Uit
storten.- , V. fl. Trekken ; Faire *,
Laten trekken.
Infusible„ adj. Onsmeitbaar.
Infusion, f. Aftrekken, 0.
4ftrek.
so!, 0.
, Inspuicing, vr.
geving , Inbiazing , vr.
Infusoires , adj. p1. , als : Animaux on Vers
-, Infusiediertjes, o. »oeerv., Infusie.

4vormon, no. meen'.

§Infosuai, m. 4ftreksel, 0.
Isgambe , adj. fam., 1/lug , Ligt.
Isgénier (s'), v. 'r. fam. Zijn vernuft

scherpe;;.
Iflgnieur, m. Krijgsonwkundige , wo.
V. , Iugénieux 5 use , adj.
Iugnieuscmchr ,

regt , Vrij geboren, Vrij.
Ingénuité , f. Openhartigheid , Rondborstigheid, Roudi2eid , Opregeheid , vr.
Ingénumeat , ado. Openhartig , Rondborstig , Ronduit, Opregt.
Irgérer (s'), v. pr. , als: S'— de q. ch,

Zich met iets inlaten of bemoeijen
ook: Iets uitoefenen (zonder daartoe
regt , de noodige kennis , enz. te heb.
ben).
Ingesta , rn p1. lietgene door middel van
het voedsel in he: ligchaam komt.
S In globo , adv. In woassa , BIJ den hoop,
In den roes.
Itiglorieux, use, adj. Onberoenod.
lagouvernable, adj. iViet te regeren, On.
buigzaam.

Ingrot, te, adj. Ondankbaar, Onerkentelijk.
Dat de moeite niet beloont,
Ondankbaar.- , m., Ingrate, f. On.
dankbare , rn en vr.
Ingratitude, f. Ondankbaarheid, vr.
Ingrédient , al. Ingredient , o. ; van hier:
Ingrédiens solides, zie Espèces.
Ingrez , Iagrès , in. w. gobr. , 3 oTaauwe vereeniging, vr.
Inguérissthle , adj. Ongeneeslijk.
ingainal , le, adj. Van do lies , Lies ..
Inhabile , adj. bij regtogel. , Onbevoegd,
Onbekwaam,

Inhahileté , f. Oshekwaamheid, vr.-,
bij regtsgel. , Onbevoegdheid , vr.
Inhabitable, adj. Onbewoonbaar.
Inhabicé , oe, a d j . Onbewoond.
Inhabitude, f. Ongewoonte , vr.
lahabité , ée , adj. Ongewoon , Ongewend.
Inhalation, f. inzuiging, vr.
Inharmonleux , use, acij. Onwelluidend.
inhérence , f. 4ankleving, Aanhanging, vr.
inbérent , te , adj. Aanklevend , 4anhan.
goud , Eigendom melijk.
lnhiber, V. a. hij regtsgel. , Verbieden.
Inhibition , f. bij regtsgel , Verbod, o.
Inhibioire , adj bij regrsgel. , Verbiedend.
Inhonoré , ée , adj. Ongeësrd.
Inhospitalier ,, ère , adj. Onastvrij , On.
berber zaam.
Jahospitalité , f. Ongastvrijheid , Onher.
bergzaamheid , vr.
Inhumain , no , adj. , Ieliumainefllellt , adv.
Onno enschelijk.
Inhumaii,e,f.van cene beminde, Wreede, v*.
Inbumanité , f. Oamenschelijkheid, Wreedheid, vr.
Inhumation , f. Begraving , Bcgraj'enis, vr.
Zuhumer, V. a. Begraven.

INIM

INOR
Inimaginable , adj. Onbegrijpelijk.
Inimitable , adj. Onnavolgbaar.
Initnitié , f. J'ijandschap , vr., dfkeer,
,Jz.,

Afkeeriglield, vr.

lninrelUgibilité , F. w. gebr. , Onverstaan.

baarhejd , vr.
Iniute1igth1e , adf. Onverstaanbaar.

:rni q ue , adj.> 1nquement, adv. Onregt.
vaardig, Onbillijk.
Iuiquité, f. Onregcvaardigheid . Onbillijkheid, vr. - , in de godsd. , Ver.
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i'oozeJ. *_, rn.Oncchteldige,ni. s...,
Onschuldig kind, Orinoozel kind , o.,
Onnoozelc bloed, in.; van hier: Les
(saints) innocens , De onnoozele kinde.
ren , o. mm. ,- La fê t e des innocens , Les
innocent , Flee feest der onssoozele kiss..
deren, 0 . 9 ICinderendag, us.
Onnoozele, Onnoozele bloed, us.
Innocenter . V. a. Poor onschuldig ver.
klaren.

Innocuité, f. w. gebr., Onsclsadelijkheid,vr.
dorvenheid . Zondigheid, vr., ZedenbeInnombrable , adj. . Innonibrablement , adv.
derf, o. ,• Boire 1' - comme Peau , Zich
Ontelbaar , Talloos.
vrij aan de zonde ovareven.Innomé , adj. m., als : Contrat -, Onge.
Initial , le, atij. Beginnend., Eerste.
noemd verdrag (b. a'. het huren yan
Initiacif, ive , adj. De vrijheid geyendu,
eenen kneels:).
om eenen voorslaZ te doen.
Innominé, ée, adj. bij ontleedk., Onge.
Initiation , f. Inwijding, vr.
noemd.
Initiative, F. keg: van voordragt, om Innovateur, us. zie het betere Novateur.
eerst te spre ken , 0. , Voorkeur , jr.
Innovation , f. 2Vieuwigheid, yr.
Initjé, M. Ingewijde, M.
Innover, V. a. Vernieuwen. s—., V II.
Initier , V a. Inwjden (in, a).
iViewigheden invoeren.
injeCter, v. a. !n.cpuiten , Opspuiten , Spul.
Innurnérable, zie InnonibrabTe.
*
_
ten (in, dans).
als: - tm cada.. Juobservation , f. Overtreding , Scho n dings
je , Een gekleurd vocht in de aderen
Verwaarloozing , vr.
van een lijk spuiten; van hier: Door Inoccupé , ée , adj . Ledig , Werkeloos.
incpuiting met eeni.er vocht vullen.
, us. (Boek in) octa v o , o.
In-octavo
§
Injection, f. 1nspuitin , Spoi;ing , yr.
Inoculateur ,, fl1. Inenter , us.
*_, Spuitmiddel, 0.
Inoculation , f Inensing, yr.
Injonction , f. Bevel, o.
lnoculatrice , f. Inentiter , vr.
Inouable , adj w. gebr. , Niet gespeeld
Inoculiste , in. Voorstander der kinder.
kunnende worden , Onvertoonbaar.
pokinenting, M.
Injudiceux, nou, adj w. gebr., Onoordeel.
Inodore , adj. Reukeloss , Zonder reuk.
kundig.
Inoffensif, ive , adj. n. w. , Niemand be m
Injure, F. J3eleedigjng , vr. ; fi g. als : Inleedigend of aauvalleod.
jures du tempo , On g emakken van liet
Inofficicux
, use adj. bijregtsgel., als t
Tesrament - , Onbillijk testament ,
weir . o mcerv. , (Nadeolige) invloed
(waarin de wettige erfgenaam zonder
des weder: , in. ; ook : Vernieling of
reden onterfd wordt ) o. ; Donation in
Woede des tijds , vr. , Tand des tijds 90.
officieuae , Onbi/lijke gift , waardoor
Injurier, V. a Beleedigen.
een der kinderen ten koste der anders
Iniiirienoernent
adv. Injurioux use adj.
,

,

,

,

,

Be/cod/good, Honend, Smadelijk.
Injuste , adj.hij ;Steifleflt, ado. Ontege.
vaardig Onbillijk , Zonder grosid.
Intisuce , f. ()nregtvaardigheid, Onbillijkheid , vr.
InUsihle , adj. Onleesbaar.
Inn avigabie adj. Onbevaarbaar.
inné ée , adj. J/aogebûren, Ingeschapen.
Innocemtfleiit, adv. Onschuldig , Zonder
erg. -, Onschuldig, Eenvoudig, On.

noozol.
Innocence , f. Onschuld, yr. van hier:
Age d'—, jaren der onschuld. Onschul-

diRe jaren , 0' usrv. *_, Eenysudig.
held , Onnoozeiheid , vr.
Innocent, ie, a dj. Onschuldig. *_, Schril.
debts, Nietschuldig, Onschuldig(aan,
de). * , Onschuldig, Onschadelijk,
Waarvan niçs te vreezen is. s..., On.

benadeeld wordt, vr.

Inofliciosité , f. bil regtsgel. , On/suit/k.
heid, yr. , zie Inoflicieux.
[nondation , f. Overserosusing vr. ; Faire
des inondations autour d'une place , Fe—
no plaats rondom onder water zetten.
*_, Water der overstrooming,o.s fig.
Overstrooming , vr.
Inondé , ée , adj. Onder het water groei.
/eude.
Lionder, y. a. Overstroonsen, Onder water zetten., Bedeken. van vol.
ken, Overstroomen ,. fi g. OverStro0met,
Overstclpen , Bedekkesi.
Inopiné , ée , adj. Onverwacht, 0 uvoorzien.
Inopinnient, adv. Onverwachts, Onyoor.
ziens.

Inorganique , ad. Onbewerktuigd.
Inorthodoxie , f. Onregtzinnlgheid ,
40 *

vr.
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Iboseniation , f. z1s Anastomose
invul, Ie, adj. Ongehoord.
.§ tapace , m. Gevangenis , waar#f nsen
#enen monnik metselfis e» van honger
liet sterven , vr.
In•quarante-buit, m. Boek in acht en veer.
tig

, 0.

Inquart, in. zie Quartation.
S In•quarto,
t'e i n , rn.

m. Boek in quarto , o., Q,uar-

In•quatre-vingt-seize , m. Boek in zes en

negentig , o.
Inqueresse, f. Haringvlijstet, vr,
Inquiet, ète, adj. Ongerust (omtrent, de).
* —, Rusteloos, TYoelig, Onrustig.
Inquiétant, te, adj. Verontrustend s On.
rststbarend.
, V. a. P'erontrusten , Ongerust
maken. *—, (In het bezit van iets)
Kwellen , Verontrusten.
storen.
*— Cs'), v. pr. Zich verontrusten of
Zich ongerust maken (over , de).
Inquiétude , f. Rusteloosheid , Onrustig
vr. ; Ce malade a de 1'—, des in--heid,
Inquiéter

quiétudes , Deze zieke kan niet rusten;

van hier: Inquiétudes, pl. Pijnlijkheid
(inzonderh. in de beenen) , vr. , Kriewelen , Jeuken , o. * --, Onrust, Ongerustheid, Zorg,vr., Kommer,Angst..m.
Inquisiteur, m. Geloofsonderzoeker, B loed

regter , Inquisiteur , na.

Inquisition, f. Regeerstoel voor gelooft.

zaken , m. , Bloedregt, o. , Inquisitie,
vr. * ►- , veroud., Onderzoek , o., Na.
vorsching , vr.
Inruinable , adj. Onverstoorbaar.
Insaisissable , adj. Waarop men geen beslag
kan leggen, Niet te beslaan.
Insalubre , adj. Ongezond, Nadeelig voor
de gezondheid.
.Insalubrité, f. Ongezondheid s Schadelijk•
held voor de gezondheid, vr.
.Insatiabilité , f. Onverzadelijkheid , vr. ;
fig. Onverzadelijkheid, yr, , Onverzadelijke gouddorst , m.
Insatiable . adj., Insatiablement , adv. On.
verzadelijk; :fig. Onverzadelijk, Niet
te bevredigen.
Insaturable , adj. in de scheik., Onverza•
digbaar.

I nsciemment, adv. Onwetend, Zonder (m i jn,
.enz.) weten.
Inscience , f. Onwetendheid, vr.
Inscription , f. Opschrift , Bijschrift, o.
* —, bij regtsgel. , als : — en faux, de
faux, Schriftelijke verklaring, dat ee.
ne akte , enz. valsch is., vr. * -- , Inschrijving, vr.
Inserire, v. a. irr. Inschrijven, Op een
register inschrijven. * . g Eene guur

*_ _ (

in cane andere zetten , Beschrijven.
s'), v. pr. Zich laten inschrijven.
* .. , bij regtsgel. , als s S'— en faux
contre . . . , Geregtelijk verklaren, dat
een stuk van de tegenpartij valsch is f
van hier : Je m'inscris en faux contre ce
que vous dites , Ik houd staande , dat
hetgene gij zegt, valsch is.
Inscrutable , adj. in de godgel. , Ondoorgrondelijk , Onnaspeurlijk.
Inscu, zie Insu.
Insculper, V. as Inbeitelen, Inslaan.
Insécable , adj. Ondeelbaar.
Insecouable , adj. Niet af te schudden.
Insecte , m. Gekorven diertje, Insect, o.
Insectifère , adj. Een insect voorstellend.
Insectivores , m. pl. Dieren , welke van
insecten leven, o. meerv.. *—, Vogelen, die van insecten leven, m. mnrv.
Insectologie , f. Perhandeling over de in
secten , Insectenleer , yr.
In-seize, m. Boek in zestienlno , I.
lnsémination, f. Sympathetische genezing s
door het zaaijen van zeker zaad in
aarde, gedrenkt met eenig ligehaarnsyocht van den lijder , Inseminatie, vr.
Insensibilité, f. Ongevoeligheid , Gevoelloosheid, vr.

jnsensible , adj. (Insensiblement, adv,) Ongevoelig , Gevoelloos. * --, Onmerk.
baar, Ongevoelig. *,ni. Ongevoelig
of Hardvochtig tnensch , vs.
Inséparabilité, f. Onafscheidelijkheid , Ooafscheidbaarhaid , vr.
Inséparable , adj. , Insdparablement s adv.

Onafscheidelijk , Onafscheidbaar.
Insérer, V. a. Inlasschen , Plaatsen in
... , Invoegen. * .. (a'), V. pr. Inkomen , Tusschenkomen.
Insermenté , ée , adj. Onbeëedigd.
Insertion , f. Invoeging , Plaatsing , In.
sertie, vr. *—, in de plantk. , Plaats,
waar de doelen eener plant aan de andere bevestigd zijn , vr.
Insession , f. Half bad , Dampbad, o.

Insexé, ée , adj. Geslachteloos.
lnsidiateur, m. Belager , m._ • ., adj.

Belagend.
Insidiatriee, f. Belaagster, vr.
Insidieusernent, adv., Insidieux, use, adj.

Blot een bedekt oogmerk geschiedende ,
Bedriegelijk , Listig.
Insigne , adj. Uitstekend , Buitengewoon,
Ongemeen ; Un -» coquin , Een Aarts.
schelm , M.
Insignifiance , f. Oabedtiidendheid , Nietigheid , vr.
Insiguifiant , te , adj. Onbeduidend, Niettbeteek4n.snd, Nietig.
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neinuat , te , adj. tnne end , Bekoorlijk,

lnspectear, m. Die met het I##nIgS over
iets belast is , Inspecteur ,
Inspection, f. Inzien, o. •' Toezigs, o. ,

.Bevallig.
Insinuatif, lye , a€Ij. van zaken, Innemend.
Insinuation , f. 1"leijerij , I leijende wij.
ze , waarop men iets weet voor te stel
Bevallige wijze van voorstellen,-len,
.Bevallige voorstelling, vr. * -- „ Inschri jving , vr. , zie Insinuer.
Insinuer, V. a. (Zacht) inbrengen, insteken , laten inglijden ; fig. Te kennen
geven, Te verstaan geven, Doen weten, Mededeelen. a-., weleer: — un
testament , etc. , Een testament, enz.
laten inschrijven. *. (s'), v. pr. Indringen , Dringen in . . . ; fig. Indrin.
gen, Binnen sluipen; S'— dans .'esprit
de q. q., Iemands genegenheid winnen.
Insipide, adj., Insipidement, adv. Smake-

loos , Laf; fig., Laf, Zouteloos.
Insipidité, f. Smakeloosheid, Lafheid,
vr. ; fig. Lafheid, vr.
Insister, V. n. Volhouden, .4andringess.
Insociabilité , f. Ongezelligheid , vr.
Insociable, ad). Ongezellig.
ln-soixante-douze, m. Boek in twee en
zeventigmo, o.

In soixante quatre v na. Boek in vier en
-

-

zestigwo, 0.

Insolation , f. Sieving in de zon , vr.,
Insolemment, adv. Onbeschaamd.
Insolence, f. Onbeschaamdheid, vr. •r-,
Onbeschoftheid, Lompheid ^ vr. *~,
Trotschheid, Verwaandheid , yr.
Insolent, te, adj. Onbeschaamd. *-w, On.

besch oft , Lomp. * -. , Trotsch, Ver.
wvaand , Laatdunkend. ' — s m. Onbe-

schaamde , Laatdunkend of Verwaand
mensch , m.

f. Onbeschaamde Vrouw, vr.
of meisje , o.
Insoler, V. a. In de zon :stoven.
Insolite , adj. Ongebruikelijk.
Insolubilité, f. Onverklaarbaarheid,. vr.
* — , Onoplosbaarheid , vr.
Insoluble, adj. Onverklaarbaar. * •.. a On*
oplosbaar.
Insolvabilité, f. Onvermogen om te, beta.
less, vr.
Insolvable, adj. Onvermogend one te beta.
Insolente,

len , Insolvent.

Insomnie, f. Slapeloosheid , vr.
Insondabie, adj. w. gebr. Onpeilbaar.
Insouciance, f. Zorgeloosheid , yr.
Insouciant, te , adj. Zorgeloos.
Insoumis , se , adj. Niet onderworpen,

Onverwonnen.

Insoutenable, adj, Onverdedigbaar. n. -,

Onuitstaanbaar, Omdragelijk.
IupeQtci, V. a. Sehw`y.'en, i,specleres.

Inspectie, vr.

Inspectrice , f. Vrouw, die met het tot.•
zigt over iets belast is , yr.
Inspirateur, adj. m. Bezielend. *—, in de
ontleedk. , als: Muscles inspirateura,

Inademingsspieren , vr. meerv.
Inspiration, f. Inademing, yr. °—, In.
geving, Inblazing , vr. °.-, het tugs.
gevene , Ingeving, vr. *—, Raadge-

ving, vr., Raad, Wenk s toe °.., ze
Inhalation.
Inspirer, V. a. Verwekken , Deen entstaa,s,
Voortbrengen, Inboezemen. * ►-- e Iog#^.
ven , Inblazen , .4anblazen.
Instabilité, f. Opbestendigheid, Iii st i.•

valligheid, Veranderlijkheid, vr.

Instable , adj. w. gebr. Onbestendig.
Installation , f. Openbare ánkez; fstelting" s
Installatie, yr.
Installer, V. a. Openlijk in hel bezit stat.
len , Installeren.
Instamment , adv. Dringend.
Instance, f. Dringend verzoek, o., danhouding, vr., Aanzoek , o. , Dringends
bede, vr. • —, bij regtsgel., Rsgtsver.
yolging , vr. , Aanleg, m. , Instantie,
yr.; Tribunal de première —, Regtbauk
van eersten aanleg , vr. , Nieuwe
tegenwerping , yr.
Instant, te , adj. danhogdend, Dringend ,
Volhoudend. * —, sa. Otgenblik , m. am
o., Moment, 0.
Instantané, ée, adj. Slechts een o"ogenblik
durende, Oogenblikkelijk.
Instantanée, adj. zie Instantand.
Instantanéité, f. During van oen Dogen.
blik, yr.
§Instar, m., als: A 1'—. de, Op do wij.
ze van , Even als.
instauration s f. Herstelling s vr,
Instaurer, V. a. Herstellen.
Instigaceur, m. Stokebrand , Opsteker s, ter.
Instigation, f. Aanhitsing, Opstoking , yr.
Instigatrice , f. ,aanstookster , Op,took'
ster, yr.
Instiguer, V. at .elanstooken , 4anhi tsen ,
.elandrijven, Aanporren , Opstoken.
Instillation, f. Indreppeling , vr.
Instiller , v. a. Indroppelen., Laten drni.
pen in ... ; fig. ongebr. , Inboezemen.
Instincc m. Natuurdrift, Ingeschapene
drift pof neiging , vr., Instinct , 0.
Instinctif, ive, adj. aDoor de natuurdrift;
Onwillekeurig.
Instipulé , de s adj Zonder aanhangsel op
.

de steng vaatzittende.

IAstituer, v. a. Jnst0Ilesc , Stichten. • -- s
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bij regtsgel., als: — q. q. liérftler, Insubordination, f. Gebrek aan krs''jgstugt,
o., .Insubordinatie, yr,
Iemand tot zijnen erfgenaam benoemen.
Insubordiné , ée , adj. Tegen de subordi.
*-, lanstellen, In functie stellen.
natil zondigend.
Instituc , in. Regelen, m. meere., hoor•
schriften, o, meers. * --, Genootschap , Insuccés, m. n. w. en w. gebr. , Mislukte
onderneming , vr.
o. * --, Instituut, 0. * --, pl. Insti.
Insuffisamunent, adv. Ongenoegzaam , On.
tuts, zie Institutes.
Hoogleeraar
in
het
Justivoldoende.
Institueaire, m.
Insuffisance , f. Onbekwaamheid , vr.
niaansche regt , in.
* --, Ongenoegzaamheid , Ontoereikend
Institutes , f. pl. Kort begrip van het Rom.
-heid,
vr.
rept, Justiniaansche regt, o.
Institateur, m. Insteller, m. *-, School- Insuffisant, te, adj. Onvoldoende, Onge.
noegzaam , Ontoereikend.
meester , Schooi houder , m. * - , KostInsufation , f. Inblazing , Inspuiting , vr.
schoolhouder, Instituteur, m.
Institution , f. Instelling , Stichting, vr. Insulaire , adj. Op een eiland of eilanden
wonend. *—, m. .Eilander , m,
*-, het ingestelde, Instelling, vr. *-,
Vorming (van den geest der jeugd), vr. Insuitable , adj. w. gebr. , Voor overroet.
peling bloot staande.
*-, Benoeming (van eenen erfge.
Insultant, te , adj. Beleedigend.
naam), vr.
Institutrice, f. Stichtster , vr. *-, School. Insufte , f. Beleediging , vr. * — s flan.
houderes , Schoolmatres , Matres , vr.
val, na.
*_, Kostschoolhouderes, vr.
Insulter , V. a. Beleedigen , Honen. * —,
in het krijksw., Manvallen, Aantasten,
Instructeur, m. Onderwijzer , m. * -, inAangrijpen. * -, v. n., als: — á }
zond. Drilmeester, Instructeur , m.
Onderwij.
Bespotten , Spotten met , $eleedigen.
Instructif, ive , adj. Leerzaam,
Insupportable , adj., Insiipportablement, adv.
zend t Leerrijk.
Ondragelijk , Onverdragelijk, OnlijdeInstruction , f. Onderwijs , Onderrigt , o.
lijk , Onuitstaanbaar , Onuitstaanlijk.
* - , Onderrigting , Leering , vr. * -,
als : -- d'un procès , Opstellen van een Insurgé , m. Opstandeling , m.
regtsgedings,o. -, Voorschrift, o., Insurgence , f. n. w. Oproerigheid , vr.,
Opstand $ M.
Instructie, vr..
Insurgens , m. p1. weleer, Buitengewone
Instruire , V. a. irr. Onderwijzen, Onder
Iemand in-rigteo,Ln;q.I
Iiongaarsche landnilitie, vr. *-, thans,
Opstandelingen , m. meerv.
iets onderwijzen. *-, van dieren,
.4frigten , Dresseren. * --, Onderrig- Insurger (s') , v. pr. (In massa) opstaan,
Zich tegen het gevestigde gezag aan.
ten , Bekend maken (met, de). * —,
kanten.
regtsgel. , als : - an procès , Een regtsgeding opstellen, in orde brengen. *- Insurmontable, adj. Onoverkomelijk , On.
overwinnelijk.
(s'), v. pr. Zich onderwijzen, Loeren.
Insurrection, f. Opstand, M.
Instrument, mi Werktuig, Hulprasiddel
Insurrectionnel,
l te , adj. Oproerig.
Instrument,
o.
o. *_,werktuig,
in de toonk. , Speeltuig , o. ; — à cor- Intact , te , adj. Onaangeroerd ; fig. Matière intacte, Onbehandelde stof, vr.;
des, Snaarspeeltuig , o. *—, Stuk,
Réputation intacte , onbevlekte naam,
Contract , o. , Akte , vr. ; van hier:
ns. ; Vertu intacte, Onbevlekte deugd,
— de pair, redesverdrag , o.
vr.; F-iomme —, Onberispelijk man,
Instrumentaire, adj. , als : Térnoin -, Ge
Man zonder vlek., Vlekkeloos man , m.
(bij het passeren toner akte), m.-tuigs
Intactile , adj. Onvoelbaar.
Instrumental , le , adj. Tot werktuig dienen
Intaille, f. zekere ingesnedene steen , InWerktuigelijk. * --, in de toonk. ,-de,
taglio , m.
als : Musique instrumentale , InstrumenIntangile , adj. Onvoelbaar , Onmerkbaar.
taalmuzijk, vr., Spel, o,
Intarissab'e, adj. Nimmer uitdroogend,
Instrumentiste, m. w. gebr., Speler , M.
Onuitputtelijk ; ook: Nimmer opdrooIusrrutrer , V. n. bij regtsgel. , Geregtelijke
Lend ,. Steeds vloeijend; fig. Onuitputstukken opmaken, .fikten passeren , (van
geregteli ke personen:) Ageren, Bun i telijk, Einndeloos, Nimmer ophoudend.
I.atéttal , le , adj. , als : Calcul - , Inteambt uitoefenen.
graal-rekening , vr.
Iusu, m. enkel in : A 1' -- de , Zonder of
Buiten weten van; A mon (son, etc.) -, Intégraie, f. Eindige grootheid, Integrao
le grootheid , vr.
Buiten mijn (uw, enz.) weten.
Intégrslement , adv. w. gebr. , Geheel.
Insutbmergible, adj. Dat niet zinken kan.
i
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etenter, V. a. hij regtsgel., 4anlegge,s .
Intégrant , te , C1., als : Partie intégrante,
Beginnen.
Integrerend deel, o.
ntetion , f. Doet, Oogmerk , J7oorne.
Intégration , f. in de wisk. , Vinden der
men., 0. Meening, vr. ; vanhier: Faire
integraal, o.
q ch. It 1' - de ø. q. , Iets om iemand:
TLltègre , adi. Oprege, Regtvaardig, Braaf,
wil doen , (d. 1. om hem te believen) ;
Refftschapen.
spr. w. Ce n'est pas 1' - de fondauur,
Intégrer, V. a. Dc integrale grootlield
Dat is het del (van den eigenaar,enz.)
zoeken van.
niet. -, bij heelm. , als: Guérir une
Intégrité, F. Opregthefd, Regevaardig..
paie par première -, Eene wonde heek heid,Braafzeid, Rages:hapeneid, vr.
ten en genezen zonder ettering.
4- , Gehcelheid . Volledigheid , vr.
[ntcntionnó, be, adj. Gezind (enkel nsøt
Intégument , rn. Dunne huid van inwen.
Bite, Mal en Mieux).
dige ligchaamsdeelen, vr.
Intentionnel , le , adj. Bedoeld. P , hij
Intellect m. Bevassing , vr. , Verstand, M.
regtsgel. , als t Question intentionnelle,
Intellectif, ive , adj. , enkel in : FaculLé ou
Bene aan de uitspraak der gezworene*
Puissance intellective, zie Intellective.
onderworpene vraag betreffende het doel
Intellection„ f. w. gebr. , Bevatten , o.,
van den beschuldigde.
Bevasting , vr.
Intentionnelles,
adj. f. Pl. , als : Pièces,
Intellective, f. Bevatting , vr. , Bevauings.
(volgens de begrippen der ouden ,) Fijvermogen, o.
ne deeltjes , die uit de iigchamen vloeiIntellectuel , lie, adj. Een voorwerp des
den , om de zintuigen aan te doen,
verceands zijnde , Verstandelijk. *
0. meerv.
tegeseelI. van ligchanelijk . Geeste.
Interarticuaire, adj.Tusschen de geledingen.
lijk, Intellectueel.
Intercadence,
f. Ongelijkheid, vr.
Intelligence , f. Verstand , o. • - , Ken.
, Renege. Intercadent, te , adj. Ongelijk , Ongeregeld.
nis , vr. , Doorzigt , 0.
zindheid, Eendragt, Vriendschap, vr. Intercalaire , adj. Ingelascho ; Juur
*_, Verstandhouding, vr. ; Etre d' Schrikkeldag, no.; Lune -, Dertiende
maan in een jaar (engeveer om de
avec q. q., Met iemand hen/en, Het
jaren) , vr.; Vers intercalaires , Verzon,
zamen eens weren. - , in het krijgsw.,
welke in een lied, enz. dikwijls herals : Avoir des intelligences .dans nee
haald worden, o. neeerv.
piece , Vrienden in eene plaats hebben
Intercalation, f. Inlassching , vr.
welke onze oogmerleen begunstigen.
Intercaler , v. a. Inlassohess.
Geestelijk wezen , a. , Geest, m.
Intelligent , te, adj. Verstandelijk , Met Intercéder ,v. u. , als t - pour q. q. , le.
mends v oorspraak zijn , Voor iemand
verstand begaafd. * , Verstandig,
spreken , Genade of l7ergiffenis of Ver.
Schrander , Bekwaant , Knap.
schooning voor hens vragen.
Inteligibi1ité , f. ongebr. , Verstaanbaar.
Interceptation , f. n. w O nderschepping vr.
held vr.
Intelligible , adj, Inteiligbiemeet , adv. Ver. Intercepter, V. 5. Onderscheppen .) (van
p erso n e n,) Opligeess , Opvangen.
staanbaa', Duidelijk. * Llaerbaar,
interception, f. Onderscheppen , Opvan.
Duidelijk.
gen , C. Anw. Van oenen brief zegt
Intempérance, f. Onmatigiseid, vr.; fig.
mee) Interceptation. * , in de geneestr.,
- de langue , Babbeizuclet , vr.
bij de ouden, Bedekking, van lat; lig.
, m.
Intempérait , te , adj. Onneasig.
chaam met wol, vr.
Onneacige , us.
l s : IViuscies interIntempérie , f. Ongeregeldheid , Ongesteld. Inter-cervical, le , adj., a
cerviCetix , on: , Inter.cetviCaUX,
heid, Onstuimigheid, Wanorde, vr.
Pl. Zie Inter-épineux.
Intempestil, ive, adj. Ontijdig.
intendance , f. Opzigt , Beheer , Bestuur, Intercesseur, in. Voorspraak, BemUlde.
- , weleer, Post van
Jaar, no.
Bewind , 0.
Intendant de province . m.; ook : Dis.. Intercession, f.Veerspraa k,Bem iddeling,vr.
val , no.
trict, O. ook: W'oning van den inten- Intercidence, f. in de toonk., Kleine
Interclaviculaii'e , adj. Tueschero de spieren
dant, vr.
van het sleutelbeen liggende.
Intendant.) m. Opziener,, BEwindhebber,
Intercostal, le, adj. Toisschets de ribben.
Intendant , M.
Intercurrent , te , ad j . Tusschetskomende.
Intense , adj. Sterk , Hevig.
Intercutané , ée , adj. zie Sous.cutaué.
Intension , f. Sterkte , Hevigheid, vr.
Intensité, 1. Sterkte, Hevighoid, !Cracht,vr. Interdentaire , adj. Tutschen de tanden.
Jtensiveniet,adv,Met kracht ,Lleylg,Sterk. interdiction , f. bij regtsgel. , Verbod , a.
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Schorsing (Fri zlfttc ftt,ctII), vr.
Ontze gg i ng yar her beheer zijtier
zaken, vr.
Interdire , v. a irr. f7erbicden. Schot.
Onder curaceel stellen, lesen.
mand het beheer zijner goederen ont-

Interllnéatre , adj. Tasechen de regels.
interlobulaire , adj. Tusschen de longkwab.
bon.
Interlocuteur ,, in. Tusschensprekend par-

nemen.- , On:srellcn Verbazen.
Interdic , ée , a(lj, Verbaasd , Verlegen.
*_, fl1. Verbod, Interdict, o.
Interépineux , adj. in. p1. , als : Muscles -,
vu:, m. p1. Spieren :usschen de
stekelachtige uitwassen der wervelbeenderen, vr. meery.
intéressant, te, adj. Belangrijk. s '—, Innemend.
Intéressé , ée , adj. Raatzuchtig. ' - , Belang kebbend ; Etre - It, Belang hebben bij, Betrokken zijn in. fl1.,
Intéressée , f. Belanghebbende, a, en vr.
, - , Deelhebber , m.
Iiitéresser , V. a. Aangaan , Betreffen,
Raken. •-.-, In ... trekken, In
wikkelen, Overhalen tot..., Winnen.
Innemen; ook: 4anlekkelijk waken.
, Nadeel doen, Schaden, *_, Belang inboezemen, Interesseren, De
nieuwsgierigheid opwekken, gaande maken of gaande handen. * _ , Aandoen,
Treffen, Bewegen, Indruk naken op.
, Aangaan , Betreffen (a'), v, pr.
Belang stellen in , Deel nemen ( aan
S' dans, Deelhebben in , Deden in,
Len der belanghebbenden zijn ,' S' pour on parti , Eene partij kiezen.
Intrt, fl1. Eigenbelang , o,, Baatzucht,
Zelfzac/2t , vr. , Belang Voordeel , o.
* - , Interest , w., Rente , vr. , Be
langstelling, vr., Belang, o., Deel.
naming , vr.
Interfolier, v. a, Met papier doorschieten.
Intérieur, re, adj. Inwendig, Innerlijk.
* - , al. Binnenste , Inwendige , o.; Etre
malheureux dans son -, In den schoot
zijner familie ongelukkig zijn; Ministre de 1' -, Minister van binnenland.
sche zaken, as.
lnorieurement,adv. Inwendig,i7an binnen.
Interim, fin, Interim , 0. - bij regtsgel,
als: Par -, In den tuescheneijd.
Inteijection , f. in de spraakk, , Tusschen.
sverpsel , 0. bij regtsgel. , als : d'appel, Beroep op eenen hoogeren regeer „ o.
Interieter , V. 1. , als - appel d'un Juge.
assent , Zich van een vonnis op eene

*_.,

,a

) ;

-

,

:

hoogste reg.„-bank beroepen, Appelleren.

Interligne , 1. Ruiwti tutichen de regels,
vr.,- Écrre doss I' - , Tusschen de regels
schrijven, p... , bij boekd., Interli.
til,, vr.

soon 5 M.

Interlocution, f., al:: Arrôt d' - , Tas..
scheneonnie, a.
interiocutoire , adj. als: Jugement - , on:
*_, us. Tusschenvonnis, a.
Interlope, adj. in den handel , Verboden'
handel drijvend ; van hjør : Commer.
ce -, Verboden handel, Sluikhandel,
los.. ; Vrisseau - , Schip , das verboden'
handel drijft , a. , Lorrendraaijer , a.
'O _, in. Sluiker, Snsokkelaar , karren.
draaijor, as.
interloquer, V. fl. Een voorloopig vonnis
of Een tusschenvonssis vellen. '—,v. a.
fan,. Onts:ellen , Verbazen.
Interlunium , us. Tijd , gedurende welken
de maan onzigtbaar is, as.
Intermaxillaire , adj. Tusschen do klasse.
bakken.

lntermède, m. Tueschenspel, Intermezzo,
- bij scheik. , zie Bain; zie ook:
0.
Verbin..
Agent cu Moyen cijisnique. '
dingssisiddel , 0.
Interrnkdiaire , adj. Tusschonkomend , Tas.
schen gelegen , Intermedlair. k-,
Tusschenkoenende , o. , Overgang , as
Entermédat , te , adj. als : Terups - , Tn:.
, fl1.als : Lettres
.cchentijd , an.
d' -, Koninklijke vergunning, om de
inkomsten van een opengevallen ambt
te geflieten , tot dat het weer vervuld
is, vr.
Interminable, adj. Eindeloos.
-,
Intermission, f. zie Intermittence.
Op/sanding, vr., Ophouden, a.
Intermittence, f. Tusschenpoazing , vr.
Intermittent, te, adj. Tasschenpoozend.
lutermonde, m. Ruimte tusschen de we..
reldbollen , vr.
Inter-musculaire , adj. Tusschen de spieren.
Interne , adj. Inwendig.
Internonce, m. Baisengewone afgezant
van het hof to Rome , Internancius , as,
Internonciature , f. Waardigheid van intesnuncius , vr.
Inter-ossetix , adj. , als t Muscles - , oil
;t_, m. p! Spieren tusscheu de beende.
ren, vr. meen'.

Interpellation , f. Geregtelijk bevel .> otis
binnen eessen zekeren tijd op iets te
anewoordeis , a.
Isiterpelier, V. a. 1/an ierisand vorderen,
dat hij op cene yraag antsvoordo , zich
over een punt verkiare.
Intrpinné , ée, adj. Met kiolno blaadje:
tussohon de graoerC.

INTE
Inter-p1evr1-costaux 2 adj. in. p1.,3 als : Mus.
In. Pl. zie Intercos.
des -, tu :
taux internes.
Interpolateur , ni. Iemand , welko In een
geschrift iets inlascls:; van daar: Ver.
va/scher, vi.
Interpolation , f. inlassching van iets in
,

een -gesc/2rifs, Vr.; V5fr2 daar: Verval
sc/2iflg vr.
Jnterpokr , v. a. lilasscisen , Invoegen;
van daar: VervaIsc/en,
Interposé , ee , adj. , als : Personne inter .
,

posée , Tussc/icnpersoon , m.

Interposer, v. a. Plaatsen(esissclien ...);
fi g. - son autorté , Ales zijn gezag tus
sc/len beide komen, Zijn gezag doen
gelden. * _ (s') , v. pr. Konoen of Zich
stellen (tusschen ...)
Interposition, f. Plaatsing, vr. of Stand
(tutschen . . .) ,

m.

, Tussclienleomst,

Bemiddeling, yr. *_, bij regesgel., als:
- de décret, Tusschenstelling van een
bevel tot het openlijk verkoopen van
aangehaalde goederen ; - de per800nes,
Overdraging in schijn vr.
interprétateur, M. Uitlegger, vi.
Interprétatif, ivè adj Uteleggend.
Interpréca tion,f. Ulsiegging. 1/erklaring,vr.
Iflterptétatrice f. Uitlegseer , vr.
Iliterpitatjvenent , adv w. gebr. , Verkia.
rend.
Interpréte , in. Uitlegger , I'erklaarder,
'Ii.Tolk, vi.; fi g. Tolk, vi.
Jnterpróter , v. a. Uitleggen , Verklaren.
Uitleggen, Opvatten, Opnemen.
lnterrègne , m. Tusschenre,cering , vr.
§ Interrex , ilL Tusschenregent, vi.
Interrogant , te , adj. in: Point .- , Vraag.
teeken (?), o.
Jnterrog2t ei. bij regtsgel. , Ondervra.
ging, vr.
inrerrogatif, ire, adj. Vragend; Sens -,
,

*_,

Vragende zin

,

M.

Interrogation , f. Ondervraging , Vraag,
vr. *,i n dc redek., Vraag, vr.,

Vragende vorm , vi,
Interrogatoire , vi. Ondervraging vr.;
Verhoor, 0.
Literroger, V. a. Ondervragev; fig. Vra.
gen. * - , bij regtsgel. , 1/erhooren.
Inter-mi , ei. weleer. in Polen , Primaat
(van het rijk , d. i. aartsbisschop van
Oneens veike cia den dood des konings
regeerde, tot da: er een nieuwe verkozen was), m
Interronipre , v. a. 4fbreken , Storen , In
Zijn' loop , enz. stuiten , Doorbreke»#
.1)oors4 uij1en , Den voortgang van.. . tee.
Aett6;j;, Staren; van daar: q. q.,
1emud j,,s do rode vallei,.
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Interroinpu , ne , adj. In de plantk. , Afg.breken, Gebroken.
Interrupteur, vi. Stoorder, no.; van daar t
Degene , die iemand In de rede valt.
Interruption , f. Ophouden , o., Stoornis,
vr., Afbreken, o. in de redek.,
zekere figuur,. Ophouden, o., Interruptie , vr.
Interocapulaiie, adj. Beneden de schouders.
Intersection , F. in de meetk. , Snijding
vr ; Point d' , Snijpunt, 0.
Interstellaire , adj. vi. Tusschen de sterren.
Interstice, iii, Tueschentijd, vi. s.-, Tas'.
schenruimse , vr,
Intertracliélien, vi. zie Muscle inter-trans
versaire da con.
Inter-transveroaire , adj. , als : Muscle
al. zekere stier.
Inter-transversal , le , adj. zie Inter.trans'.
versaire.
Inter-trigo, f. Ontvelling door 'wrijying,
of scherpe vochten , yr. Gezwel, a.
Intervalle, vi. 4f'ssand, vi. , Tusschen'.
ruimte , yr. , Tusschentijd , vi, ; van
hier : Par intervalles , Bij tusschenpoo..
Zen, Va» tijd tot tijd. in de
toouk., Tusschenruirate, vr. of 4f..
stand, Interval, vi.
Ictervalvaire , adj. in de plantk. , Tusschen..
kiappig.
inrervenant , te , adj. hij regrsgel. , Tussclses
beide komend, * —,m. Tusschen beide
komende persoon, vs.
Iarervenjr ,, V. a. irr. Tusschenbeide ko..
men, Optreden, in liet midden treden.
Intervention, f. Tusschenkomst, vr.
Interversion , f. Ovikeering , vr.
Inter.vercébral, ]e l, adj. Tusschen de warvelbeendsien.
inter?ertir , V. 5. Om/loeren, Verwarren.
Intervertissernent, vi. Omkeering, vr.
Intestable , adj. w. gebr., Niet kunnende.
getuigen.
§ .tntestat , als: Décéder , Zonder testa.
went overlijden; Hriter ab -, Uit
kracht derivet erven; Succession ab.-,
Erfenis uit kracht der wet, vr.
Intestin , ne l, adj. Inwendig, (dat is binn on in het ligchaam,) vr. ; fig. Inwendig, Inlandsch. * -, zie Intestinal.
*_, rn Darm„ - m. ; i n cestins, p1. Gedarm te , a., Darmen, m meer?.
Intestinal., Ie adj. Tot de darmen behoo
rende ; Canal - , Darnikanaal, 0. , Ver
, (Ver intestin ,) ingewandsworm , vi.
Intgé , be zie Acanle.
Intimation , f. bij regtSgel., 4anzegging,
Aankondiging , Betoekening , vr.
Itime , adj. Waauw , Innig; van hier:
Awitih , Naq,ove vrlee4schap 9 11e.'-
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telijke vriendschap , ir.-' , 1niven
dig. -, ni. et f. Vør:rouwde vriend,
»1. of Vriendin , vr.
Inimé, m. , Intimée , f. Gedaagde (voor
hooger' regeer), m. en vr.
lutimerneut, adv. Naauw, Innig. *,
Jnwerdig.
Thti:ier, v. a. dankondigen, 4anzeggen .
Be tethenen.
Eitimidaion , f. bij regrge1.
Aanj aging
van vrees of schrik , vr.
Intirnidr , v. a. Verschrikken , Schrik aan

tntrfgoterie, t.. w, gebr., Peraclzulijke of
Schandelijke kniperif, vr.
Intrigue , f. Geheime list , Kuiperij, vr.,

Streek, Treek, Looze vond, m., Intrigue,
vr. , in een tooneeletuk , erz. Gedeelte , waarin de ontwikkel!isg bevat
is , o , Inwiideeling , yr. Dénouement
de 1' , Ontknooping, vr.
Intrigue, ée , adj. In verlegenheid. *
Ingewikkeld.
Intriguer, v. a. Verontrusten , Verlegen
maken. *. (a'), v. pr. Zich veel moei-.
jagen.
te geven, Zijn best doen. - „ V. fl.
Met allerlei listen omgaan , AllerhanJntiinité J. Vertrouwelijkheid, Hartelij.
ke vriendschap , vr.
de kuiperifen in het werk stellen.
Intitulatiori , f. Betiteling, vr., Titel, en.
Zich indringen.
Ititiculé , fl1. Opschrift (eener akte) , o.
Intrigueur, t». zie Intrigant.
Entituler , V. a. Betitelen , Een' naam ge.
Intrigeuse', f. zie Intrigante.
Ven aan , Titeleren.
Intrinsèqee, adj. , Intrinsèquement , adv. In.
Intoiirabe , adj. , Iritolérablernent , adv.
wendig , Innerlijk, Eigendomnselijle.
Ondragelijk.
Introducteur, t». Inleider , in.
Entroductii, ive, adj. Beginnend, Eerste.
Into1rance, f. Onverdraagzaamheid, yr.
Jntolérant , te , adj. Qnverdraagzaam.
Introduction , f. Jnbrengi;sg , yr. ; fig. Invoering, vr., Inleiding, vr. -,
lntolérantisme , in Onverdraagzaanzheid,
bij regtsgel. , Begin , a.
vr., Geest van onverdraagzaanileeid, M.
Introductrice, f. Inleidster, vr.
Intonation , f. 4anheffing , vr., iJange.
Introduire, V. a. irr. inbrengen, in .
ving , vr. , Aanheffen , 0. 1anhef, en.
brengen- , Inleiden, Binnen lolFaire I'— , Aanheffen. , in de spraakk.,
den , Introduceren. , Invoeren , InToon , (we/ken men aan de lottergrepen
- , Invoeren, In zwang
troduceren.
geeft,) M.
brengen.(s') , v. pr. In zwang of
Intorsloe , f. in de plantk. , zie Contorsion.
in de mode komen.
Intrados, M. zie Douelle intéricure.
Intrs.ït, m. Begin der mis, 0.
InLradui;ihC, adj. Onvertaalbaar.
Intrornission , f. Indringing ,3 vr.
Intraitahie , adj. Onhandelbaar, Ongemak.
PlaatsIntronisation,
f. Inwijding, vr.
kelijk , Stuursch , Wonderlijk.
neming op den troon yan tonen gekroon§ Intra -muros , adv. Binnen de muren , In
den vorst, vr.
de stsd.
Introuissr ,, v. a, Inwijden.
Intrthsitif, ive , adj. J.Viet-overganieelijk.
Introuvable , adj. fan. Niet te vinden.
Entransmutable adj. J.Viet van gedaante
lutrouvé , ée , adj. w. gebr. , Ongevonden.
verwisselend.
hums , se , mij. Ingedrongen, Door bis;,
latrant , en. weleer te Parija, Degene , wel.
ene. in het bezit van iets gekomen.
ke aan de akademie den recteur yer
•*__, m. Indringer, in.
koe: , es.
Ietra-piuvio-trochatitéree , adj., als : Mus- Intrusion , f. Indringing , vr .
cle - , on : es. zie Obturateur in- Irituitif, ive , adj. , als: La vision intuitive
de I)ieu , Het aanschouwen van God.
terms.
In trente-deux na. Boek in twee en der- Intuition, f. danschouwen , o.
Intuitivemetit, adv. Van aangezigt tot aantig , 0.
gezigt.
In-trente.six , M. Boek in zes en dertig , o.
Intumescence, f. Zwelling, vr.
Intrépide adj. Jetrépidernent , adv. Onver
schrokken, Onbeschroomd , Onversaagd, Iistss.susceprion , f. Aan t rekke n of Inzuigen der voedende deelen (bij planten),
Moedig , Koen , Dapper, Manmoedig,
0. s' — in de geneesk. , TegennatuurManhaft.
lijk» indringen van een' darm in eenen
Intrépidité , f. Onversc/srokkenheid , vr.,
roed , m.
anderen, 0.
Iiitrigant te ad . l;;dringend , Vol /ooze I Inusité 9 ée , adj. Ongebruikelijk.
na. In- inutile , adj. , In utilement , adv. Nutteloos.
streken of booze vonden.
*_, Vruchteloos.
dringend menses';, Intrigant , t».
Inutiliser ,V. a. Nutteloos maken.
Istrigante, f. Indringende vrouw , I*itri
Inutilité , f. %T g0 /, o: /j,jd , vr. .- , Vruch'
gante, vr.
,
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telcosheid, "f.

-, Werkelooheid,

Ledigheid , vr,, Nutteloas ding,
4,. , Beuzeling , Beuzelarij , vr.
Invaincu , ue , adj. O;verivonnen.
LvaIde, adj. Overmogend, Onbehvaarn,
inznd. vn krijgs.
Onbrtibaar.
bij
lied , Utgcdiend, Iriviltl.
regtsgei , Niet deugdelijk , Kraclitelros , Zonder krct *, rn Verminkt
of Uitgediend soldatit , Invalide , rn
Inva1ideien, adv. Op eene onwattige wijze.
Invalider, v. a. bij regtsgel. , Krachteloos
maken.
Invalidité , f. ICrachteloosheid, Nietigheld, vr.
Invariahilité , f. Onvera;;derlijkheid , yr.
,

Invariable, adj, 1nvariab1emen, adv . On.

verande rlijk.
Invasion , f. Inval, m.
Invective, f. Scheidwoord,

0.

Smaadre-

de, vr.

Invectiver, V. fl. Schelden, Uitvaren(tegei , contre).
Invendable , adj. Onverkopbaar.
Invendu, no , adj. Onverkocht.
Inventaire , in. Lijst , vr. , Inventaris,

m., Boedelvol , Boedellijst , vr. __
Verkoop (van meubelen, enz.),m. -,
pop. zie Eventaire.
Inventer ,V. a. Uitvinden ; spr. w. II n'a
pas inventé la poudre, Het is zijne schuld
niet , dat de oorlog zoo lane geduurd
heeft. * , Uitdenken , Verzinnen,
Verdiciten , Smedon,, Uit de vingers
Zn igen.
J7er.
Inventelir. m. Uitvinder, no.
dichter, vs.
Inventif ,, ive , adj. Vindingrijk , Vernuftig, Schrander.
Invention, f. Uitvinding, vr. Yinding, vr.
Inventariser, v. a. Inventariseren.
Enventrice , f. Uitvindster,, yr.
Juversable, adj. Dat niet kan omvallen.
—Inverse, adj. Ongekeerd , Tegengesteld.
inversion, f. Oazkeering, Omze:ting,In
-versi
, 0.
Jna'ertébré , ée, adj. Zonder wervelbeen.
deren.
Investiateur, ei. Opspoorder, Navor.
sc/icr , m.
Investigaiion,f. Opsporissg,Navorsclsing,vr.
Investir, V. a. Bebleeden met, In het be.

zit stellen van. ' - , in liet krijgsw.
Bereisnen , Insluiten , Omsingelen, Om.
rive „ .
Invetismnsnt , iii. Berenning , Insluiting , vr.
Investiture , F. Beleening , vr. , Inhul&i
-gin
9 Loeohuldiging, vr.
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Invtérb, ée , ad) Ingewortold,Ingabankerd.
Invétérer, V. n. Inwortelen, Verworden.
*_ (s'), v. pr. InwoteIen.
Invination , f. Tegevwoordigheid van liet
bloed van Jezus in den wijn des avondS
maalt , vr.
Iiiviricie adj. , Invinci?lement , ado. On.
overwinnelijk. *
Onoverkome lijk.
* -, Onwelistaajibaar, Onweêrstaassliiie. * - , Onveranderlijk , Onverzet.
_, Onwelriegbaar.
eelijk.
fn-vingt-quatre , m. Boek in vier en twintig 1 0.
Inviolabilité , f. Onschendbaarheid , yr.
Inviolable , adj. , lnviolablenient , adv . 0,,.

schendbaar,
Invisibilité , f. Onzigtbaarheid , vr.
Invisibe, adj. Onzigtbaar; van liFer: Se
rendre - , Zich niet vertoonen ;fig. De.
venir -, Verdwijnen ; Mon frère cot ,
Mijn broeder is nier te vinden.
Invisiblement , ails, Onitbaar.
invitation, f. Noodiging Uitnoodiging, vr.
Javitatoire , ei. Gezang ter opwekking , o.
Inviter, V. 0. Nooden , Noodigen , Uit..
noodigen, 17'aen. *_, Uitlokken.
Invocation., f. Aanroeping , r.
Invocitoire , adj. Eeoc aanroeping bevat.

tende.
Invo1ontare , adj. , Involontaireinent , adv.
Onwillelceurig , Onvrijwillig.-,
Gedwongen, Zonder toestemming.
Involucelie , m. zie Involucre secondaire.
Involucre, m. Deksel , Bebleedeel, 0.
Blaadjes , welke de steng omringen , o.

meerv.
Involucré, ée , adj. Met een bekleedsel
voorzien.
Iavoluté,ée, adj. Ingerold, Inwaarts ge.

veld.
Iavoiution ,f. Verwarring Inwikkeling,vr.
Invoquer , V. a. danroepen. * , Inroepen.
Invraisemblable , adj , Invraisetoblablement,
ado. Onwaarschijnlijk.
Invraisembiance , f. Onwaarschijnlijk.
held , yr.
Invulnérabe, adj. Oulcisetsbaar.
lnvulnérabilité , f. Oniswetsbaarlield , yr.
lol, in.Jol, vr.
Iota, na. Jota , vr. ; fig. fain. ,jota , vr.
Iotacisrne, in. Moeijelijlee uitspraak der
keeiklanken, vr.
1pécacuan!ia , m. Iecacuanha , vr.
Ipréan , ni, Grootbladige olm, rn.
§ Ipso facto, ads. Door deze daad zelit*.
Irascible, adj. Toorosig , Op loop end, Korze/_
Ire , f. vs. gebr. , Toorn , na, , Verbolgen...
heid vr.
Irénarche , m. bij de Griekscbe keiz. , Ptaderegier 9 Ruwaurd , 'ii.
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Irtsione , f. bij de oude Griek., Zinnebeeld der smeekenden , o.
Iris, m. Regenboog, m. *.., Lischbloem,
vr. * —, nu : Pierre d'--, Irissteen ,
Regenboogsteen, m. * ^--, in de on tleedk.,

Boog' vat het oog, in. *_,ze.

kee plant, Irás, vr. *-, bij smelt.,
zekere kleine vonk/es. * -, f. in de
fabell. , Iris, vr. *--, b'j dicht., Schoone , welke bezongen wordt , iris , vr.
Irisé , ée, adj, . e enboogvorrnig.
Ironie, f. Bedekte scherts „ Boerterij ,
Ironie , vr.
,

Ironique , adj., Ironiquement,, adv. Boer.
tend , Schertsend, lroniek.
Iroquois , m, fig. Wonderlijk nsensch, M.
Iroquoise , f. fig. Wonderlijk meisje, o.
of vrouw , yr.
Irradiation , f. Uitschieting , vr.
Irradier, v. a. Stralen uitschieten.
Irraisonisable, adj. , Irraisonnablement, adv.

Redeloos, dis een rederoos dier, On•
verstandig.
irrationeel, lie, adj. Niet overeenkomend,
Irrationeel.
Irrecevable , adj. Onontvangbaar.
Irréco $ciliabLc , adj. , Irréconciliablement ,
adv. Onverzoenlijk.
Irrécusable, adj. O nverwerpelijis.
Irréductibilicé, f. Toestand van hetgeen irréductible is, 'n.
Irreductible , adj. Onsmeltbaar. * -, Niet
tot een' eenvoudiger' staat te herleiden
zijn, Onherleidbaar.
Irréfléchi, ie, adj. Onoverdacht , Onbere.
deneerd.

Irréflexion , f. Gebrek aan nadenken r o.
Irrèformable, adj. Onverbeterbaar.
Irréfragaïble , adj. Onweersprekelijk , Ontegenzeggelijk.

Irrégularité , f. Onregelmatigheid , vr. • M-,
Onbevoegdheid wegens persoonlijke ge..
breken , vr.

Irrégulier, ère s adj., Irréguliérement, adv.
Onregelmatig , Ongeregeld.

Irréligieusement., adv., Irréligieux, use, adj.
Ongodsdienstig.
Irré)igion, F. Ongodsdienstigheid , vr.
Irréméable, adj. w. gebr. , Waarvan men
niet kan terug komen.

Irrémédiable, adj. , Irrémnédiablenzent, adv.
Ongeneeslijk; fig. Onherstelbaar.
Irrémissible , adj. 9, Irrécnissibiement, ede.
Onvergeeflijk, Zonder genade.

Ir parable , ad i. , Irréparablemu^nt, adv.
Onherstelbaar.

Irréparé , ée, adj. w. gebr. , fig. Niet her.
steld.
Ir épré-husibilicé s f. Ouberispelijkheld ,
yr.
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Irrépréh enefble , adj. , Irréprébenttblemeat ;
adv. Onberispelijk.
Irréprimable , adj. w. gebr. , Niet terug to
drijven.
irréprochable, adj., Irréprochablement, adv.

Onberispelijk , Onbesproken.
Irrésiotibilité, f. Onweérstaanbaarheid, vr.
Irrésistible, adj. , Irrésistiblement, adv. On-

tiveersxaanbaar.
Irrésolu , ue , adj. ,lesluitelons, TJ7eife-

lend , Weifelachtig , Onzeker.
Irrésoluble, adj. ongebr., zie Insoluble.
Irrésolument, adv. Onzeker.
Irrésolution, f. Besluiteloosheid ,1J'ankel-

moedrgheid , Onzekerheid, vr.
Irrespectueux , use , adj. Oneerbiedig.
Irréussite , f, w. gebr. , Mislukken , e.

Irréveremment , ady. w. gebr. , Oneerbiedig.
Irrévérence f. Oneerbiedigheid , yr.
Irrévé rent, te , adj. Oneerbiedig.
Irrévocabilité , f. Onherroepelij kheid i vr.
Ir.révocable, adj. , Irrévocabiement, ady.
Onherroepelijk.
Irrévoqué , ée, adj. Onherroepen.
Irrigation , f. Besproeijing, vr.
Irritabilité , f. Prikke.ibaarhdid, vr. •.-.,
Gevoeligheid , ,pandoenlijkheid , vr.
Irritable, adj. Prikkelbaar.
?

Irritant, te, adj. bij regtsgel,, Pernieti•
geed. * -, in de geneesk. , Prikkelend ,
Opwekkend. * -, m. Opwekkend mid-

del, o.
Irritation, f. Prikkeling , vr.
Irriter, V. a. Vertoornen , Tot toorn be.
'vegen; ook: Nog moer vertoornen,
Verbitteren. *.-, Opwekken , Heviger
maken, Verergeren , vermeerderen. * -,
in de geneesk. , Prikkelen , Verheffen,
,Vermeerderen, Opwekken. *- (Se),v.
pr. Verergeren, Erger of Heviger Ivor.
den, toerzemen, Zich verheffen, Ver vesrderen; ook : Zich vertoornen, Toornig worden,. Zich belgen; fig. Woedetider worden.
irroration , f. 13esproeijing , vr.
Irruption , f. Inval , m.
Isabelle , adj. Isabelkleurig. *-', no. Isabelkleur, vr.
Isagone , adj. Gelijkhoekig.
Isard, m. soort van wilde geit 9 zie C:ha.mois.
IsanIs , m. zeker katoen.
Ischiagre , f. Iieupj icht , vr,
Ischiatique , adj. Tot het heupbeen of de.
heup behoorende.
Ischioccle, Ischiotocèle , f. Heupbreuk, vr.
Ischion , adj. m. , als t 09 -, ets t ' -, m•
Heupbeen, Heupblad , o.
Isehuoplionie , f. aje Bégaiument.
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ver, long, enz.), ns.; ook : Afval (van}
koren , zemelen , enz.), m.
lsthnse , m. Land engte , Landtong , vr.
Ischurétique, adj. m., als: Remède -* —, in de ontleedk., Afscheiding tus.
ou : * —, m. Middel tegen moeijslijke
schen de luchtpijp en de keel, vr.
ivaterloozi ng , vr.
Ita est, adv. Zoo is het.
Ischurie, f. Moeijelijke waterloozing , vr.
Isiaque , adj. , als : Table — , Isistafel, vr. ItagLie , f. scheepsw. Kardeel , o. , Pal,
ns. , Ilijschtouw (van de ra), o.
Islamisme , m. Islamismus , o.
Italianiser , V. n. w. gebr., De zeden , ge
Isocèle , adj. Gelijkzijdig.
leen , taal, enz. der Italianen na -brui
Isochrone, adj. Gelijktijdig, In #ene ge-botsen.
lijke tijdruimte.
Isoehronisme , m. Gelijke dustr in de be- Italicisme, m. veroud., zie Italisme.
Italique, adj. Italiaansch ; van hier : Ca«
'wegingen , vr.
ractères italiques, Cursief, o. , CursiefIsogone, adj. Gelijkhoekig.
let ters , vr. meerv. * --, m. Cursief, o.
Isolation , f. Isoleren , o • , Isolatie , vr.
Isolement, m. dfzondering, vr. *—, Italisme, m. Italianismus, o.
.Elfstand eener zuil, enz. van eenen Itaque , f. Draaireep , na., zie Itague; -vzuur, enz., m. *—, in de natuurk., Iso.
de hune , Mars draai reep , m.; — de sa.
bord , Poortschinkel, m.; — de bout do
lering, vr.
vergue, Noktakel, m.; — de perroquet,
Isolé, ée, adj. ,i411een staand, 4fgezonBramreep , m.
derd ; fig. Un hero me -- , Een op zich
zelven staand en van niemand af han - § Item , adv. Daarenboven , Verder , En,
Item.
keli j k mensch ; ook : Een mensch , om
Itéracif,, ive , acij. , Itérativement , adv. bij
tivien niemand zich bekommert.
regtsgel., herhaald , Ten tweeden maIsolément , adv. 4lleen , Eenzaam.
le, Bij herhaling.
Isoler, V. a..4fzonderen, Afocheiden, Alleen plaatsen. * —, in de natuurk., Iso- Itinéraire , m. Reisbeschrijving , Reis,
yr. *—, Reiswijzer, ns. * — , adj.,
lere n. . * =- (s'), v. pr. Zich afzonderen
(van de menschelijke zamenleving).
als : Colonne — , Handwijzer , m.
Ityphalle , m. bij de ouden , Hartvormig
Isoloir, in. Isoleerbankje , o.
Isomérie , f. in de oude rekenli. , Herlei .
amulet , 0.
ding der breuken, vr.
lute , m, geslacht van insecten.
Ive, Ivette, f. Veldcipres, ns., Hoe-lan.
Isonome , adj. Met gelijke onttrekken.
Isopleure, adj. Met zeven gelijke zijden.
ger-hoe- liever , o.
Isopodes , m. p1. vijfde orde van de klas- Ivoire , gym. Ivoor , 0.
se der schaaldieren.
Ivoirier,, m. w. gebr., Ivoorwerker, m.
* — , Ivoorverkooper , in.
Isopsèphe , adj. lean een gelijk getal.
Israël, m. Israel, ass.
Ivraie, f. Dolik, Dravig, vr.; van hier,
Israélite , m. Israëliet , m. ; fig. C'est no
fig. Onkruid , o.; spr. w. Séparer l'd'avec le bon grain , Het kaf van he
bon —, Het is een opregt man.
koren scheiden.
Isser, zie Hisser.
Issous, m. pl. Hijschtouwen, o. meerv.
Ivre, adj. Beschonken, Dronken, Bezopen; fam. Etre — mort, Stomdronken
Issu , ue , adj. Gesproten; van hier : Cousins issus de germains, Kinderen van
zijn ; fig. gtre — de , Dronken , Opgavolle neven en nichten , o. meerv. ; Ii.
togen of Gek zijn van ...
est mon cousin -. de germain , Hij is Iveesse, f. Dronkenschap, vr.; fig. Dross.
kenschap , Bedwelming, Verrukking, vr.
mijn halve neef.
Issue, f. Uitgang, m.; fig. Uitweg, Uit- Ivrogne , adj, Zuipachtig, Dronken, Ver zopen ; Le maitre est encore pins — que
gang , m. * — , pl. Issues, O mmestrele valet , De meester is nog grooter
ken, Omstreken, Omliggende plaatsen,
dronkaard, dan de knecht. *—, M.
yr. meerv. , Buitenwerken , o. mee rv.
Dronkaard, Zuiplap , Zuiper, Lap ,m.
* .., Uitkomst, vr., Afloop , m., Ein.
de, o., Uitslag, m. *—, als: A l'— Ivrogner, v, n. bas , Zuipen.
du conseil, etc. , Onmiddellijk na de tvrognerie, f. Zuipen, o., Zuiperij , vr.
raadsvergadering, enz. •—, Toevlugs, Ivrognesse , f. pop. , Zuipster , vr. , Dronvr., Hulpmiddel, Middel, o., Toevlugt,
ken slet , vr.

Ischnote, Ischnotfe, f. Bultengewons ma-

gerheid , vr.

yr. * .', pl. Issues , bij slag. , Afval
(als: pooien , kop, staart, hart, Ie.

Ivroie , zie Ivraie.
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de tiende letter der let:er1ifs,

L

Ja . Pdy. verd , zie Déjà
Jable, m. Kim (va n een vat),
Gergel

, flL

'r.

; Peignes dc - , Stuk/es

hout, welke men aan gebrokenecluigen
ouder de koepel.c slaat , o. n2eeTV.
Jabler, v. a, Gergelen.
Jaboiie, f, Gergelmes o, Gergelschaaf, vr.
jabot , m. van vogelen , Krop , tui.-,
aan een hemd, klom, vr., Stroole,Ja bot, in.
Jaboter, V. 11. fern. Babbelen , Praten,
Snappen , Keuvelen.
Jabotière , f, Kropgans (van Guinea) , yr.
Jabotter , zie Jaboter.
J aca, m. Broodboom, M.
Jacent, te, adj. van goederen , nalatenschappen , Verlaren , Zonder eigenaar.
Jaciière , 1. Braak liggen , a , Laisser en
-, Braak laten liggen.

Braak.

land, o.

J acher , V. a. , als : - line terre , Eenen
akker voor de eerste maal 'weder om.
ploegen , nadat hij braak gelegen heeft.
Jacinthe, f. IJiacint, vr.
J aco, in. vulg., Kauw, vr.
Jacobée , f. St. jakobskruid , a.
-, in.
Jacobin, inn , adj. jacobijnsch.
Jacobi/n , in. * . naam van verschei-

dene vogelen.
Jacohinerie , f. Jacobijnerklub , vr. , Ja.
cobijnen, in.. weary.
J acobinisme , tti. Jacobinismus , a.
3 acohite, in. jacobiet, in
Jacobus, in . eens goudueunt in Engeland.
:i actance, f. Verheffiug, Grootepraak, vr.
Jactation, f. van eenen zieke , Woelig.
held , vr.
J acter (se) , V. pr. 'er. gebr. , Zich verlief.
fen Snoeven , Met lef van zich zei.

ven spreken.

als : Orason -„ Ver.
zncbtins' , ZielzucJt , yr., Kort , maar
vurig gebed tic God, Schietgebed, o.
van fonteinen, Springend; Fontal'
iie - , Springfontein ,. vr.
Jades , in. Pl. zie Pierre népbrétique.
J adis , ad's. Viermaal: , Voor/eten , Oudtijds, Oulings , Weleer, Eer;ijds.
Jtïet , zie Jas.
Jaillir, V. fl Sringen, Spuiten; fig Spulten, Stralen , Gudsen , Spatten , Sprin.

J aculatoiie , adj. ,

gen.
jaillissant , te , adj. Springend , Stralend,

Spuitend.

Ja il hissement, in. Springen, Spuiten, Stra.

len , a.
Jas , in. Cit , o. ; Noir comme (du) -,
Zoo zwart als git . Gitzwart. *
Gekleurde glaikralen , vr. neerv.; Du
-. ble u Blaauwe kralen , vr. wry.
Jalap, m. Jalap, vr.
jale , f soort van bak of kom.
Jalée, f. Kom vol, vr., Bak vol, vi.
Jalet , in. veroud. , Rond kelsteentje , a.;
van hier : Arhalète a - , Steenboog , vi.
:r abn , m. Bakeiftiok ,
J alonner, V. no Bakenstokken zetten. *_,
V. fl, Met bakenstokken bezetten.
Jalot, in. soort van houten bak der
. ka r.
senmakers.
Jalouser, V. i. ZJverzuchtig op
jalousie, f. IJverzucic , vr. , Nat/ver,
vi. * - , in de liefde , 1/verzucht , Jaloerschlseid, vr. , ikuinnenijd, vi.
Tralievenster , a., jalousie , vr.
zekere peer. *_, zie Ainaranthe triZ
colore.
jaloux , use, adj. Nat/vorig , Ijverzuch..
tig, Wangunstig, 4fgunseig. *_,
Met zorg bewarend , Begeerig (naar,
de). Greaten prijs stellend op ; Etre de son honneur, Peel werk van zijne
eermakeu. -, Jaloersch, Ijverzuch.
tig., scheepsov. , Op zijde hangend
en in gevaar , om om te slaan , Te rank.
*_, Gevaarlijk; Cette place eet jalouse , Deze pl.iaes staat elk oogeublik in
gevaar, aangevallen te worden.
na. jaloersch man , Ijverzuchtige , tie.
J ataeais , adv. Ooit , Immer ; van bier : A
-, T7oor eeuwig , In eeuwigheid, Veto
eeuwigheid tot eeuwigheid ; Pour -,
, nier
Voor altijd , Voor eeten'ig.
eene ontkenning, Nooit , Nimmer ; Je
Iie Ie Çtrai -, ik zal het nimmer doen.
Janaavas, na. zeker taf.
Jamhoge, n. Post , Stijl , Crondmuur,
Zijmuur (aan tenen schoorsteen ), vi.
* - 5 bij looij. , aan cent huid , Been

0. , Post, M. bijschrijf'm., Regte
(van sommige letters , b. v. val;
de en), vr., Been, a.
jambe , f. Been .o.; Courir , Aller a ton.
tea jarn 1 ei , Uit al zijne magt loopen
ook : [lard rijden ; fig. Couper bras et
jambes i q q. , leriiande wage fnuiken,
Hem kartwieken ; üok : Hem zijn pro.
ces dress verliezen ; fern. Jeter le chat
aux jambes de q. q. , De schuld oP ie, van dieren , Been,
mand schuiven.
streep
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, in de rijsch. , alt:
0. , Poot , m.
Avoir bien de la —, Goede beenon heb.
ben ; N'avoir point de jambes, Slechte
beenen hebben , Gedurig strriiA'elen. t—,
in de bouwk., Stuc, Scheor, Steen, m.,
JVoot , vr. A'aarop ieU rust. , van
verscheidene dingen , welke naar beenen gelijken , Been, o.
Jambé , ée , adj. lam , enkel met ben , als:
Bien —, Fraaije beenen hebbende.
Jambette, f. Knipmes, o. s—, i n de
bouk , Kleine balk, waarop de spar, slechte soort
ren , enz. rusten , m.

van marterbont. * — , pL Jainhetcés,

scheepsw. , Spiegelstukken , 2flanneejes,

meerv .
Jambier ,, adj. m., als : Muscle-, on : __
111. Beenspier, vr.
Jamboloni , m. soort van mirt
Jambon , in. Ham , Schick , yr. ; (ook:
Schouder van een varken , m.); - dc
derrière, [lam , vr, ; — de devan, Schouder, rn
J ambonneau , in. Hammetje , o.
, zeker gebak , Bankechamsseeje , o.
Jarebos, rn in Amerika, Kind van coos'
wilde en eene snesties , 0.
jan, m. in bet tikrak,Jan, oss. — , scheepsw.,
0.

Fa/band , rn.
Janicule, in. Janiculus (d. z. een der ze.
ven heuvels van Rome) , m.
Janissaire , in. we-leer in Tarkije, Jan11.
saar, rn.
J annequin , M. gespannen katoen.
J ansénien , ene , adj Jnsenissisch
J ansénisme , m. Leer der Jansenisten , vr.
Jansëniste , m. Jansenist , n;.
Jante, f. Velg, vr.
Jantière , f. verktuig om de volgen cover—,
gaderen.
jancille , 1. Schepplank, vr., Schepper
os:., Schepbord, o.
Jantiller , v a . Schepborden aan (een rad)
maken.
Janual , adj. m. , als : Gâteau , on
In. Januskoek , m.
J anvier, m.Januarif, 7fl., Louwmaand,vr.
Japoii, mJapansch porselein, o
japonner ,, V. a. (dan Sineetch porselein)
het aanzien van Jvansch geven.
J appernenc, in. Kefen, Gsef, o.
Japper . V. fl. Keffen, Blaffcn.
J aque , f. veroud. , zokkort en nanuw
icleed Kolder,in
afl daar — de
mailies , Maliekoider, iL; [Waliehciisd, o.
J aquen,art, na. Mannetje van ijzer, enz.,

dat met cenen hamer de uren slaat,
fig. gtre amid comme nu - , Van cop

0.

,-

tot teen gewapend zijn.
Jaquette , f. Buis , Wambuis , o.

, Kite.
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ding van knapen, voor zij de broek

aankrijgen, vr.4 11 portait encore Ia
—, J:Jij had de rokken nog aan.
Jarbière , f. soort van mes meteen beweeg.

baar lemmer.
Jardin, m. Tuin, Hof, Gaard ,m.; —po.
taer ,. Moestuin , m.; - botanique,
Kruidtuin , m. ; — fleuriste , Bloem.
tuin , m. ; - fruitier, l7ruc/stencnin
fl5. ; fig. 11 en fait comme des choux de

.-, Hij handelt er mee, alsof het
zijn eigen was ; Jeter mie pierce on des
son

picrres dans le - de q. q., Iemand schoten onder water geven. 0 , bij valk.,
als : Donner Ie — a , in de zon brengen.

J ardinage , in. Tuinen , rn. meorv. _,
Tuinbouw , tja.
, Tuinboom , in,
*_, Groenten, (dit ossen naar de markt
brengt ,) vr. nzeerv.
Jardinal, le, adj. Van de tuinen, In luinon groeijende.

Jardinée , adj. f. , als : Pierre —, Steen
die planten , enz. voorstelt , in.
J ardiner , V. a, als : — l'ojseafl , Den valk
in de zon brengen. *_,v. n.fam. Tui-

nieren. - , bij valken.. Op de hand
springen.
Jardinet , in. Tuintje ,
Jardineuse , adj f. , als : Emeraude —, Donkere smaragd , in.
Jardinier, m, Tuinier, Tuinman, Tuinder , Tuinbaas , in. ; - fleuriste , Bloemkweeker, m. ; — inarchand d'arbres, Boom.
kweeker , m ; - planteur, Boschbou.
zie Bruant ortolan.
ver , na.
Jardinière , f. Tuinierster , Tninmans.
vrouw , vr., smalle strook aan
handlubben , enz.
Jardon , m. bij een paard , Gezwel aan den
achterknieboog , m.
Jargon, in. Brabbeltaal, Bedorven taal,
Platte volkstaal, Boerentaal , Boersche
taal, vr. Krasnorlacijn, (d 1.
eene gemaakte taal. volke alleen ver

staan wordt door lieden, die zich de
zelve hebben eigen gemaakt , om door
anderen niet begrepen te worden ,) 0.
*,_, Gemaakte taal, Taal , vr, zeker
edelgesteenre.
J argonner
, V. 0. fan. Brabbelen , Kromtong en.V. a. Brabbelen.
jargonneur, in. fan Brabbelaa r , in.
J argonneuse, f fain. B r abbel a arster, vr.
Jarlot, in. scheepsw. , sponning langs dc
klei , vr.
J rnsc, m, enPel nog in : Coup de —, 4rg.
listigo trek , ijs.
Jarre , f. Aarden watervat met twee eo.
— , LOIsg beverhaar , o. —,
ren 9 o.
in. zekere olieligognehaar, 0.
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4fl WifiMhaat In do Levant. 1fl d e Jauntre , adj. Geelach tig.

Janne , adj. Geel ; van h/or : Flèvrc
natnurk. , Glazeiz klok , vr.
, adj. , als : Lame jarrêe , J?o
Gele koorts , vr. ; 1?tre - comme en
cuing, comme souci, cocaine oafran ,Zoo
wet langs haren gemengd, vr.
Jarrebosse. , f scheepsw. , 4nkervanger , in
geel zijn als was. , on. Geel, o.
Jarrec , m. ÏCiiiebuiging , IJ"adc , vr, ; Pile:rGele kleur , vr.; i'an hier t
d'oeuf,
Eijerdojer , vi.
Ie - , De knie buigen ; Raidir le - ,
, Bog: ace
Jaune de reoutagne , vi. Berg,-eel ,
Bet been uitstrekken.
dc pijp eeeer waterleiding , vr.
, Jautie de Naples , vi. Napeisch geel , o.
Jaunet
, in, Gele bloem , Boterbloem , vr.
bij nietseL , Iloele , in. , Boge , vr. * - S
bij tuini. , Lange kaal ges;2oeide tak
Jaunir, v. a. Gelen, Geel verwen.
V. C. Gelen, Geel worden.
dien men enkel op her einde laat uit
Jaeniessnt , te , adj. Gelend , Geel wordend,
loopen , M. * - , aai een gebit , flog:
Jaunisoe , f. Geelzuc'se , vr.
vr., Knobbel, in.
jauñoir, in. cone icerel.
Jarreté , ée , acij. Net naauw naar bleenee
Javart , U. zeker gezwel (aan de pooten
gebogeno achterbeenen.
enz. der dieren)
Jarreter, v. n. Bens bogt of Eenen hock
Javean , vi. dangeslijkt eilandje in ccve
maken.
rivier , 0.
Jarretier, ree. Kneboogspier, yr.
adj. rn Met naar binnen staande kniün. Javelé , he , adj. , als: Avoine javelde , ZwarD
geworden haver , iso.
J arretière, 1'. A'ousenband, in.
J aveler, v.a. Koren ongebonden noderleg.
Jarreux , use, adj. van haar, enz., Reeig,
gen. - , V. fl. Ongebonden liggen.
Sreil, Stijf.
J aveleur, in. Degene, welke het met de
Jars, M. Cent, in.
zeis gewaaide koren op rijen of hoopJas, m. scheepow. , als : - d'ancre , dee.
Joe legt.
kernok, in. *_., bij zouLk., Eerste
Javeline
, f. Kleine werpspies , on.
vergaderbak , on.
Javelle, 1. Zweed (afgemaaid koren), o.,
J asard , in. veroud. , Babbelaar., on.
Rij , vr. , Bos, in.
Jaser, v. n. Babbeleos, Snappen, Xouten,
Javelot, in. Werpspies, on.
JCeuvelen; fig. Babbelen, Klappen.
Je , pron. Ik ; van hier: Je nee sais quol,
van sonomige vege/en , Praten
Ding , dat snee niet beschrijven kan.
3 aserie , f. Gesnap , o. , Babbelarij , vr.
Je , zie Rotin
:i aseur , m. Babbelcar , Snapper , on.
Jeannette , f. Narcis , vr.
Jaseuse, f. Babbelaarseer, Snapseer, in.
Jectigation, 1. Siddering van den pols ten
Jasmin , in. Jasmijee , m.
tee leen eoncr stuipachtige beweging der
Jaspachate , f. Jaspisagaat , on. en o.
hersens , vr.
Jaspe, m.Jaspis, in.
Jasper, V. a. Spikkelen, Sprenhelan,Jas. S ectisses, adj f. p1. , ale : Terres -, Opgcwerpene aarde , vr. ; Pierres , ifaud'
peren.
steeveos , on. onoorv.
Jaspare , f. Spikkeling 5, Sprenkeling , vr.,
Jégneux , 1fl. (Wijde) beker (meteen handJasperen, o.
vat) , on,
Jatte, f. Kom Nap , vr. ; van bier: zie
Jéhovab , in. jehova , on.
- , scheepsw. zie Gat
CL1l. de.jatte.
,
zeker vuurwerk , Psjurrad, § Jejununi , vi. Nuchtere darm, on.
te.
0.bij scheik. , Schaaltje , JCom. j e „ ( , f. fpinnachino , vr.
Jérémiade , f fain. Klaaglied , a, , KIagi,
inetje, 0.
jeremiade , yr.
Jattée , f. Kom vol , Nap vol , vr.
Jêrophores , in . p1 Degenen , welke in
Jauge, f. (In1souds) r4eetstok, on.

Jarré 1,

Rosistok (der wijnroeijers) , on. ; van
hier : Cette futaille n'a pas de -, Dit
vat heeft de vereischte sroocte niet.
*_, Watermaat, vr.
Touwsia.
- , bij verscheidene
gersmaat , vr.
werkl., Maatseoli, on. , Maat 1, vr. , Meet.
plaat , er., lPlectijzer, 0.
Jan,-cage m. Roei/ing, vr.
, De
Jauger, V. a. Roeijen , Peilen.

dikte van eenen stecn ssseten.
Jatsgeur, in. Wifnroeijsr, Ti7ijnpeiler, in.
Jaueaire, f. schcspiw. , Hessnegat, o.

Egypte de geheiligde dingen droegen

Jérose, f. cenoplant, Roos van Jericho, vr,
Jécutte, m. jes;eYe:, vi.; fig. Jezulet, heelciselaar , Bedrieger , vi.
Jésniteose , f, Non welke dc leer der Je-

zsîiten volgt, vr.

Jésnidque , adj foes4 itLccls.
Jdsuiilsme , rs. Leer der Jezviten , vr,
Jesu:isss;uc , 0.
Jéssie, El. Jezns, in. j''-, zeker papeer.
JisueChrst , in. Jezus CIscostus , M.
Jet , on. 1Vsrp 2 Snocet 9 Gooi , vi. ; veel

JETP

Jeu

hier: -- de pierre, Smeetweegs, m. *^-,
hij vissch. , Worp , Trek , m. ; — de lumière, Lichtstraal , m. Uitspruit'
sel , o. , Spruit , Loot , vr. * —, van

Pallen, Vliegen; van dier -, Se --. sur
q. q. , Iemand op het lijf vallen , aan•
vallen; - Se — an con de q. q. , Iemand
om den hals vallen; Se — dans un parti, Eens partij omhelzen; Sc — dans un
convent, In een klooster gaan; Se — à
la tête de q. q. , Zich aan iemand opdringen; Se - dans la uier, In zes uit
-lopen,
vallen.
Jeton, m. Legpenning, Rekenpenning, m.
* —, zeker meetijzer der lettergieters.
Jettice , adj. f. , als - Laine —, (Jitgescho.
tene wol, vr.
Jeu, m. Spel , o. , Boerterij , Gekheid,
fokkerij , vr. ; - d'en€ant, Kinderspel s
o. ; Par —, Uitjokkernij, Voorde grap,
Voor de aardigheid; vats hier: — de
main , Spel , waarbij men elkander sla
geeft , o.; -- de main,-genmtdha
-- de vilain, Slechts lieden zonder
opvoeding slaan elkander bij het spel;
fain. Ce nest pas (un) — d'enfant, Het
is geen kinderspel; Prendre q. ch. en
—, Iets voor erne grap opnemen; Cela
passe Ie —, Cela est plus fort que —,
Dat gaat te ver; Se faire on — de q.
ch., Zich een spel uit iets maken, Een
genoegen in iets vinden. * —, Spel,
o.; — d'adresse, Spel, waartoe vlugheid
wordt vereischt , o. ; — de la paume,
Kaatsen , o. ; — du mail, Maliespel ,
o.; — d'esprit, Spel , waartoe verstand
wordt vereischt, o.; — des dames, Dam.
men , o. ; — de hasard , Kansspel, a.;
— de cartes, Kaartspel, 0.; — de société , Gezelschapsspel , o. ; I1 y a grand
-- dans notre maison , Er is eene groots
speelpartij in ons huis; Tenir le — de
q. q., goor iemand spelen; Tenir —,
Voortspelen met een' verliezer; Couper
—, Uitscheiden , wanneer men gewonnen heeft. *—, Spel, o., Regelen van
een spel, m. meerv. * — , Spel, o.,
(d. i. kaarten die men krijgt , ohgen
die men werpt, enz
Jouer a — silr,
Zeker spel spelen ; fig. Avoir beau --,
Een schoon vooruitzigt hebben , dat
men in zijne onderneming zal slagen;
Faire bonne mine à manvais —, Tevreden schijnen; Donner beau — a q. q.
Iemand eene schoane gelegenheid geven ; Mettre q. q. en — , Iemand in iets
wikkelen , in iets betrekken ;. Tirer son
épingle du — , Zich van iets afmaken;
Bon — bon argent, Ernstig , Ter dege.

bijen , Zwerm , jonge zweren. * --, Re•
kenen met legpenningen , a': * •-, als:
— d'eau , Waterstraal , m. * --, in de
krijgsk. , als: Arme de —, Werpwapen,
Werptuig (b. v. slinger , , enz.) , o.;
Le — des bombes, De kunst, om bommen
te werpen , Bombardierskunst , vr. *—,
bij brouw. , Bak , m. * — , Loogbak ,
m. * —, scheepsw. , als : — des voiles,
Stel zeilen, o,; — des marchandises ,
Over - boord^iverpen van koopwaren , o.
* — , als : — d'une draperie , Plooi jen.
roerping , Plooijing , vr. • —, Gie.
ting, vr. *—, Wassen pijp, vr. * — s
bij valk. , Beenriem , m.
Jeté , m. zekere halve danspas.
Jetée, f. Voormuur aan een havenhoofd,
m. * — , Puin of Gruis (ter verbete.
ring van eenera weg) , o.
Jeter , v. a. Terpen , Smijten , Gooi/en
fig. — son soupcon sur q. q. , Zijne ver
iemand laten vallen , Ie -denkigop
verdenken ; — des soupcons contre-mand
q. q. , Iemand in verdenking brengen;
— des soupcons dans l'esprit de q. q.,
Argwaan bij iemand verwekken , Ienand achterdochtig maken; — les yeux
sur, Zijne oogen op ... slaan ; — son
bien par les fenétres , Zijn geld ver
sten , Zijn goed doerbrengen ; Vo-kwi
ne jette rien , Uw broeder ver -trefè
niets ; — son plomb sur q. ch.,-kwist
Het oog op iets hebben , Iets in het
oog hebben , Zich iets trachten te yer.
schaffen ; — Ie manche aprés la cognée ,
zie Cognée; — de la poudre aux yeux
—, Zand in de oogen werpen. * —,
Werpen , Strooijen; van hier : fig. —
l'effroi, la terreur , l'ëpouvante , Schrik
verwekken. * — , Leggen, Plaatsen;
- les fondemens, Den grond leggen;
fig. Den grond leggen, Het ijs breken.
* --, van planten, als : -- du bois,
Hout maken. * —, Werpen , Uitwerpen; van hier: La plaie jette, De wond
loopt ; Le cheval jette , Het paard is
verkouden; fig. — son feu, Zijn wild
haar verliezen . Bedaren. * — , Gieten; — en mosle, In venen vorm gieten. * — , veroud. , Met legpenningen
rekenen. * — , scheepsw. , Werpen ; —
l'ancre , Het anker werpen ; — le plomb
on la sonde, Het dieplood uitwerpen;
— on vaissean a la cóte , Een schip op
de kust laten loopen. * -- (se), v. pr.

Zich werpen; ook: Sp ringen, Loopen;

.);

,

Jouer gros —, Grof
spelen ; Jouer petit — , Om eene klei•
nigheid spelen ; fig. Jouer un -- á se per.
dre , Jouer gros —, Alles op het spel
zetten , Een gevaarlijk spel spelara.
* — , Inzet, on.;
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* - , SpeJ^n , spel , o. , Wijza van spe.
len, vr. ; Avoir un -- serré , gast spe
wagen ; Cacher son -,. Zijn-le,1Vits
aspel verbergen; fig. S vciir bien cacher
vu couvrir son -, Zijne oogmerken goed
-weten te verbergen. * -a , Belang van
het spel , I%oordeelig spel , o. ; C'est
mon - (Ie joner pique, Het is zaak,
dat ik sc'hoppet: speel. *-, in sommige
speen , Deel, Spel, o. ; Use partie de
quatre jeux, Eene partij van vier spelees ;. fig. few. Ces deur personnes sont à
deux de - , Zij geven elkander niets
toe , d. 1. Zij hebben elkander met geli/lee munt betaatd. *-, Speelhuis,
o. , Speelplaats , Baan , vr.; -- de pauone , Kaatsbaan , vr. ; - de boule , Klootbaan, vr.; de mail, Maliebaan, vr.;
Jeux publics , Openbare speelplaatsen,
vr. meerv. ; Tenir un - , Spelers hou
waarvan men zich-den.*,h`tg
bedient, oen zekere spelen te spelen,
als: - de cartes, Spel kaarten, o.; -de quilles , Kegelspel , o. ; - d'échecs,
.schaakspel , Schaakbord met de stukken, o. , *--, hetgene men aanwendt,
om zijn doel te bereiken , Spel , o. *-,
hetgene door het lot wordt te weeg ge,brag t , Spel, o.; - de Isasard , Kans.
spel y o. * - , beweging van iets , dat
de strekking heeft , om iets voort te
;rengen, Spelen , o., Speling, Beweging, Werking, vr., Spel , o.; fig. Le
-- des passions , De werking der hartstogten,vr. ; van hier: Donner du - a une
portti, Eene deur gemakkelijker doen
.gaan ; Ce ressort na pas assez de --,
Deze veer heeft geese speling genoeg.
* --, in de natn-u-. . , als : - de la natuie, Speling der natuur, vr. * -- , in
de lecter,k., als : -- ,de mots, Woordspeling , vr.; -- d'espric, Speling van het
'.'ernuft, Geestigheid, vr. *-, in de
toonk., Wijze van spelen , vr. ; Avoir
Ie - beau , Fraai spelen ; -- d'orgue ,
Orgel , o. * - , van een orgel, Regis,

ter , o. ; Les jeux divers dune orgue ,

De verschillende registers van een or.
gel. * - , bij tooneen., Spelen, o., Wij.
ze van spelen, vr. ; Avoir le - tenure,
Teeder spelen; -- de thé^cre, Tooneelvertooning , Cebaarmaking , vr. ; spr.
w. C'est nu - forcé , Dat is eene voor
overlegde zaak{ *-- , scheepsw.,-af
als: Un -- de voiles , dlle zeilen , o.
meers. , Zeilaadje , vr. *--, het om.
gaan met zekere wapenen, als: - de
la pique, Exercitie met de piek, vr.
* _, Schermen , Wijza van schermen,
vr.; fig. Handelwijze, vr. *•-., pl•

JOCR
Jeux , als :Jean olympiques, Olympische
spelen , o. meerv, ; Jeux de prix, Prijs.
s.
spelen , o, meerv.; van hier: Jeux floraux , Académie des jeux fioraux , zie
Floral. * -, in de dichik. verstaat men
onder Jeax zekere allegorische god/se.
den , welke de vreugde en de vrol ij k.
heid bevorderen. * --, in de schilcierk.
Leven en beweging. •* -, in den koopti.
a: Jen -parti, Overeenkomst tusschen
de gezamenlijke reeders van een schip
volgens welke , zoo er. een afgaat , het
geheel aan dengenen behoort, welke
aan de overigen de voordeeligste voor.•

waarden aanbiedt vr.
jeudi, m. Donderdag, m.; -- .gras, Dom
derdag voor het begin der vasten; -saint on absolu , Vitte donderdag , m.
Jeumerante , F. Volgmodel , o.
Jefs , enkel in: A —, adv. Nuchteren ,
biluchter; Prendre à - , Nuchteren of
Op eene nuchteren maag nemen ; Etre h
- , Nuchteren zijn (d, i, nog niets
gegeten hebben).
Jeune, adj. Jong; van hier : Vous gres
bien -, Gij stelt u zeer kinderachtig
aan ;fan. Une -r barbe, Een melkbaard;
Mr. L. Ie --, De heer L. Junior, (d. i.
de jonge).
jeáne , m. Vasten , o.
Jeunement , adv. bij jag. , als s Cerf de d'x
cors -, Hert, dat onlangs tien takken

heeft gekregen , o.
Jeíner, V. n. Vasten.
Jeunesse , f. Jeugd, vr. , - jeugdige leeftijd , m. ; fig, - eet forte à passer, [Jet
is moeijelsjk , in de jeugd zijne driftcn te beteugelen ; Il faut que - se passe, Men moet de jeugd hare fouten
vergeven. * -, Jeugdigheid , Jeosgheid,
vr. *-,Jeugd,vr.,Jonge lieden, m. mrv.
Jeunet , tte , adj. fam. Zeer . jong , - Zeer

jeugdig.
Jeáneur, m., als: Grand -, Hij, die veel
vast.

Jeh1neuse, f. , als : Grande -, Zij , die
veel vast.

Joaillerie , F. Julveelierskunst , vr. * —
Juweelenhandel , gym. * — Juweelen
(als koopwaar) , o. meerv.
Joaillier , m. Juweeli er , tas.
Joaillière, f. Juweelierster , vr.
Jobelin , m. veroud. , Gek , Uilskuiken , m.
Jobet, m. soort van klemhaak der letter-

gieters.
Joc, m: enkel in: - Mettre le moulin á -,
Den molen stil zetten.
Jockey, in. „jockey , Knecht, Lake!, m•
Jocko, M. Boschmensch , o. (zekere aap).
Jocrisse , m. fam. Uilskuiken , m.

JOIE

Tom

Joie, f. Vreugde, Blijdschap, Vrolijk.
heid, vr.; I1 est à la --, ou dans la ---

Joncáée . f. Cettroelde bloemen, takken,
,enz., vr. meere. ; Jeter de la —, Bloe-

de son coeur, Hij is zeer verheugd; Feux
de—, Preugdevuren, o. reerv.; Fille
de -- , Lig Lekooi , Hoer , vr.
Joignant, te , adj. Belendende , Stootende,
Aangrenzende. * --, prép. Naast.
Joincire, v. a. irr. Zamenvoegen , Bijeen
voegen , Verbinden, Vereen igen ; van
hier: -- les mains, De handen vouwen.
*--, IJereenigen, Paren , Voegen bij
... * -- if Inhalen , Bereiken , Achter.
halen (iemand, die vooruit gegaan is).
*-, Minden, Ontmoeten, Aantreffen.
* — (se) , v.: pr. Zich vereenigen ; ook:
Zaanenkomen ; ook : Elkander ontmoeten , aantreffen. *—, v, . n. Sluiten,
Naauw aan elkander sluiten.
Joint, te , asij`, l/eree =ligend , . enz. ; van
hier : Gi.joint , adv. on Ci-joint , te, adj.
Hiernevens. * -- , Gewricht , o ; fig.
fam. Trouwer le —, De zaak goed weten aan te leggen. * —, bij metsel. ,
Voeg , vr.
Jointe, f. van een paard, zie P&turon.
* _ if zekere zijde.
Jointé, ée , adj. zie Court-jointé et Longjoinnté.
Jointée , f. Gaps .vol , Gaps, vr.
Jointif, ice , ad). Zamengevoegd , Sluitend.
Jointure , f. Voeg , vr. , Naad , m. *—,
Geleding, vr., Gewricht, o. *—,.yan
paarden,_ in sommige uitdrukkingen, zie
Pftturon.
Jou i , ie, adj. Lief, Aardig , Bevallig
Praai , Mo:oi ; iron. Vous éres r--, Gij
zijt heel aardig ; fig. I1 est — garcon,
I1 est devenu , s'est fait on rendu -- garccon , Hij is knap (geworden in eenig
vak); iron. zegt men: Vous voilà —.gargon, Gij ziet er tno,oi uit, (van iemand , die - zich bezopen heeft, geslagen is , of dergelijke) ; ook: I1 ?est
fait -- garcon, Hij heeft het mooi ge.
maakt, (van iemand , wiens zaken in
de var zijn). * --, m. Aardige, o.
Joliet , te , adj. Lief, Aardig.
Joliéte , f. Plank met tinasch om te po.

lijsten , 0.
Joliment, ado. Lief, Aardig.
Jombarbe , f. naam eener fluit met drie
gaten. * --, zie Joubarbe.
Jone , m. Bies, vr, ; De —, .Biezen ;
à liens , — des jardiniers , Bindbies,
vr. ; fam. Se tenir droit comme un --,
Zich zoo regt houden als eene kaars.
*--, Riet, o. * —, Ring, Effen ring, mm.

Jonchaie , f. Plaats „ waar biezen groei.
j en , vr.
Jonche , fe Strik , s .
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;

men- strooijen.

Joncher, v. a. Bestreoijen; fig. Bedekken.
jonchère , f Bos biezen , m. * —, Plaats
met biezen begroeid, yr.
Jonchets, m. p1. Knipperspel , o.

Joncier , m. Spaa-nsche brom , vr.
Joyce , in. pl. .deze naam wordt door sons.
snigen aan alle sponsachtige waterplan-

ten gegeven, als biezen , riet , enz.,

doch komt eigenlijk slccl;ts aan de bie.
-

zen toe.

Jonction, f. I'ereen iging, Zamenvoegi ng,vr.
Jonglerie, f. Goochelarij, Kwakzalverij,
yr. ; Faire des jongleries, Goochelen.
Jongleur, m. Goochelaar, m.; fig. Kwak•
zalver, rn.
Jonque-, f. ,Jonk , yr.
,

Jonquille , F. eerre bloem , Jonquille , vr.

Jonte, zie Junte.=
Joseph , m. , ou : - Papier - s zeker dun papier. * — , een vis h.
jot.avilla, f. soort zaan leeul•erjk.
Jutte , f. in sommige streken ; , zie Bette #9

Poi t ée.
Jotter. aux, . in pl. scheepses. , Stuiten van
het galjoen, m. ineerv,
Jottes , f. pl. Troorzijden :;van -ecn schip
vr. useero.
Jouailler, V. n. fain. Uit tijdverdrijf
spelen. _.
J,ouant, te, adj. w. gebr.. y'aggelend ,
-°Los zittend.
Joubarbe, f. HuPslook . o.
Joudarde , f. zie..Foul'que. =.
Joue , f. Wang, Koon , :Kaak:, vr.; Don.
oer sur la — Couvrir:la', -,,r,Qp, de wang
slaass; Couches en -, ,4anleg-gen (op),
Mikken. (op);- fig. ; Doelen
In .het
oog hebhen., Staan naar.
Jouée, f. Dikte, van Benen muur in de
opening van ,een verfster; of deur , .vr,
Jotter, V. a. - etn n Spe-len; -- des mains,
Elkander uit vermaak. l/gte klapjes ge ven ; -- aver la vie , I! t leven als een
spel behandelen; -- sur, le mot , sur les'
mots , Woordspelingen naken; Une malson oíá l'on . donne a - , ' Een: speelhuis;
.-- à jeu shr, Een spel hebben , dat .ons
de partij moet doen winnen;; fiig.,Zok-pr
spel spelen . , de bonheur, - Gelukkig
spel • spelen; fig. Gelukkig + zijn (ín
iets); — de malheur, . Ongelukkig spelen ; fig Ongelukkig :zijn (in;
it quitte on double, Spelen of sen nier
of dubbel zal betalen; fig. -4lles,op het
spel zetten ; — de son rests ;, Met zijn
laatste geld spelen; fig. Het :uiterste
w age n, ,alles op hat spel zetten; ook
,

:
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I1 joue de son rente , HIJ is bezig , om
zijn ongeluk te ,voltooijen ; fig. — q. q.
par dessous (Ia) jambe , Iemand veel te
slim 'a fzij..n , Iemand verre overtrofjon ; -- en coeur, In harten spelen; —
sans prendre , Sans prendre spelen l; —
le jeu , Volgens de régelen van het spel
spelen ; — son jeu , Naar de omstandig
spelen ; -- (du) eoear , Harten-hedn
rpeIen. * -- , Bedriegen , Bedotten ;
ook: - vn tour une pièce q. q. , Ie mand eenen trek,, -eens poets spelen; —

gen hebbende. * —, m. , Jouffiue , f. Die

6k

d'un tour á q. q.. Lui en — d'une, le-

mand eerie poets bakken. *--, Spelen,
Verrtoonen , Voorstellen ; fig — nn grand
ióle , Eene groot# rol spelen ; — on pee-

tit róte , un petit personnage , Eene geringe rol spelen, Weinig invloed lebben ; fig. — la eomédie, Comedie spelen,
Den schijn van iets aannemen; — la
douleur, Droefheid voorwenden; — l'affligé , - Zich "- t-reutig aanstellen. * —'

Belagchelijk maken , Bespottelijk voor
* - , V. n. in de toonk. , Spelen,-steln.
.--1. du violon , Op de vi eol spelen.
Zich vrij beween, .speling hebben; Ce
ressort'-`joke biera, Deze veer beweegt,
zich vrij ; fig. , Faire -- toutes sortes de
ressorts s Alle rn ddelen aanwenden ; Fai-:
re — le canon , Het kanon laten-spelen ;
Les cascades jouent, De watervallen
zijn aan den gang ; verder : fig._of spr.
w. -= fik, se. pe>rdre , etc. , Op Weg zijn.,
om zich ongelukkig te maken, enz. ; —
au plus sér, Van twee kwaden het -minste kiezen; - au fia: au plus fin , 41IB 1et' list-en aanwenden , om zijn oog.
merk: te `-beeeikcn; -- de la prunelle, Lonken. K` * ,.,. '(sep , v. pr. Spelen , Zich versMaken (mept ávec); Se — de q. ch.,
Faire q. ch. en se jo} uatit , Iets spelende
verrigten- doen maken ; se — de, Den
spot met • .• dri; i'en , lets belag-ch -elfijk
maken ,vlet` ikto spotten; Se — á.q q. ,
Onbedachtzaam aanranden, - Zich toet
iemand inlaten.^4 t
Jouet, m. Speeltuig, Speelgoed, o. *—,
-Speelbal, m * —, zekere :kinketting
,

,

van -Bess =p'rtand.. * ,-. ,. scheepswo , ijzeren plaa 'tnet_ een gaatje in het midden , welke" enen voor . Bene opening
spijkert, waar- een looper of bout door
asroet , op. dat de kanton van . het hout

niet worden beschadigd.
f.Oudi p konijnengat, a.
Joueur, m.' , Speler, m ;': — de gobelets ,
Goochelaar, ris.
Joueo,se,' f. St-eelster , vr.
JouMu, ue, adj . Dikwangig, Dikke wán3ou:ette -}

,

•

dikke wangen heeft.
(oog, m-. „huk , m.; fig. ,juk , o. * —, aan
eehe balans, .Balans eener weegschaal,
vr. * — , Zware hefboom , m. * --, zeher werktuig der touwslagers, enz.,
Jak, o.
jouières, Jouillères, f. pl. Zijmuren eener
sluis , m. meet v.
[our, v. n. Genieten; - de la paix, Den
vrede genieten; ook: Bezitten , In het
bezit zijn. * —, Zich vermaken; —
de l'embarras de q. q. , Zich met iemands
verlegenheid vermaken ; — dune fernme , Eene vrouw genieten, Haar 1be.
d
slapen ; —dune personae, Den ti -,
Lie gelegenheid , enz hebben, om met
iemand ons te gaan, enz.
Jouiasance, f. Genot, Gebruik , o. ; van
hier : Avo ir la -- d'une femme , Eens
vrouw gebruiken.
Jouissant, te, adj.. bij regtsgel., Gebruikend , Genietend.
Jour , m. Dag , m. , Daglicht , o. ; Il fait
grand — , Het is hoog dag ; van hier
Faux — , Valsch licht , o. ; Mettre one
chose dans son —, Iets in het behoorlijke licht plaatsen; fig. In deszelfs
ware licht voorstellen ; Beau comme Ie
—, Zoo schoon als de ;dag, Uitstekend
schoon. *—, meestal pl. Jours, Dagen
m. meere. , Leven , o. , Leeftijd, m.
* -, Dag (d. i. etmaal , ook : Jour naturel; of tijd van den opgang tot den
ondergang der zon ; ook : Jour artificiel), m. ; — gras , Vleeschdag , m. ; —
maigre, Vastendag , m. ; -- de l'an, Premier ..- de l'année, Nieuwjaarsdag, m ;
.- du courrier , Postdag , ;m. ; De —
autre , D'un — à 1'autre , De -- en -- ,
Van dag tot .drag . Par -- , Daags, Dagelijks ; Un =- Op zekeren dag , Eens;
spr. W. Bon -, bonne oeuvre , wordt
gezegd, wanneer iemand op Benen feestdag #ene slechte daad verrigt; Faire son
bon —, .clan het avondmaal gaan; Prendre le — de q. q. , Den tijd kiezen , welke
iemand het best voegt;" Les beaux jours,
De eerste schoone lentedagen , De lente spr. w. 11 gagne sa vie au — is journée , 11 vit an — la journée, an — le —,
Hij leeft van de hand in den tand.
* -- , in de bouwk. , Opening in eenera
muur , vr. , Venster , Licht, o. ; Cette
Dit huis
maison n'a pas asses de —,
heeft geen licht genoeg ; Faux — , Valsch
licht, e. * — , Gelegenheid , Kans, vr.,
je vois — It faire cette proposition,
Ik zie Bene gelegenheid , om dit voor•
-

.

;

stel te doen.

* --, in den kooph., —

6.

JOUR

JUGE,

de grace et de faveur. Respijfdag, tn. ;
1 dix jours de vue, Op tien dagen zigt.
* — , als : Se faire -, Zich eenan weg
J,aaen ; Percé a - ,Geheel doorbord ;
Ce bâiment est (tout) a - , Dit gebuw
heeft deuren noch yensters ; Mettre au
- ,w In het licht geven , Uitgeven, Be.
kend maken , Openbaar maken.
Jourdain , rn.zeker noordelijk sterren.
beeld.
Journal, adj. rn., als: Livre — , Dagoele,
Journaal , o. ; Papiers journaux , Dag.
boeken , 0. rneerv. °— , rn.Dagboek ,
—, in sommige
0.Dagblad, o.
streken , zekere landrn.aat, zie Arpent.
-,
J ournalier, ère, adj. Dagelijksch.
keranderlijk. *, m. Daglooner, rn
Journalisme, m. ii. w. Invloed derdag'.

Jube, f. Manen (v an den leetiw), yr. mrv.

bladsclsrijvers , m.
Journaliste, m. Dagbladschrijver, in.
Journée, f. Dag (d. i. tijd van 12e: op.

Jubé, in. Koor(in eeno kerk), o.; fi.
Zich
Veriir a
,tnderwerpen
draaijen, Toegeven.
Jubilaire , adj.Deel aanhet jtibclfePt
hebbendeIn de afiaten van het jubefeest deelende. *, van eeien prier.
ter, enz. , Zijne vijftigjarige vijding
vierende ; Prêre , Jubelpriester , rn.
Jubilation , f.boert. , Vreugde , 1/rolijk
held, vr., Goede c/er, yr.
Jubilé , m. jubelfeest , 0.,Jubeljaar,

, 4flaat, rn. , 4fiaatjaar, 4f.
o.
laatfeest , o.
Jubis, in. in het zuiden van FrankriJ1, ( in
de zon) gedroogde druiven,. vr. mr".
Juc, m. Rek (tier hoenders , enz.), o.
Juché, be, adj. zie Rampin.
Jucher , v. n. et Se — , v. pr. van kippen,
enz. , Op het rek zitten , 0/' het rek
vliegen, Naar het rek gaan; ook: Op
. .. vliegen, Op . . .zitten.- (se),
V. pr. fig. vulg. , Hoogvonen , Op cene
vlieringvo.sen.
Juchoir, in. Rek, o. °—, hoenderhok, o.
Judaïque , adj. Joodrch.
J udaïser , v. ii. Joodsehe plegeigheden vol.
gen ; figNiets beduidende klelnighe.
den in de godsJienst al te stip: volgç'.
Judalsine, m. joodsche leer, o.
Judas, m. fi g. Judas , Verrader , rn.
Kijkgat(in eenezoldering, om te
zien , wat er be:eden omgaat), 0.
Judée , f. , als: Bitutae de —, Jodenpek
o. ; Arbre de . , /udasboorn , us ,

staan , tot hetnaarbedgaan), in.
* —, Dagwerk , o. , Dag , no. ; Homme
, L)agloon , 0.
de — , Daiwerker.
*_ , Dagreis, vr.°—, Gevecht, o.,
Slag , M.
Journellement , adv. Dageiiks , Alle dagen.
Joute , f.Steekspel , 0.soort van
spiegelgevecht op zee. zeker dierengevecht, alt: — des coqs., Lianenge.
vecht ,o.; - des cailles , Kwartelge.
vecht , of
Jouter , V.. U. Met speren rennen ;fig.
fam. Strijden, Twisten. -, Vechten.
3 Outereaux , m. p1. scbeepsw., zie Jotereaux.
jouteur., in.Kampvechter, Vechter , m. ;
Ganier.
fig. fain. Rude —, Moeijelijke regen. Judicaide, m. Onderwerp van een voor
no.
jartij , vr. , Dapper strijder,,
stel ,
Jouvence, f. veroud., Jeugd, vr., enkel Judicat, na. Bepaling van een voorstil,o.
de—
„
Bron
der
over
in:
Jdicateur, m. Ksppelwoord van een year.
nog
Fontaine
stel, 0.
verjonging, vr.
Jouvenc-eau , in. boert. , Jongeling , m.
§ Judicatein solvi, ads. weleer, als : Caution
J ouvencelle , f. boert. , Jong meisje , 0.
—9 Borgtogt vast tenenvreenzdeling
Jouxce , prép. veroud. ,Overeenkomstig ,
voor de betaling der geregtskosten ,
Volgens.
judicature . f. Regterantht ,o.,Regtcr
Jovial , le , adj. fam. Vrolijk, Opgeruimd ,
luke waardigheid, yr.
Onbezorgd, Dartel.
Jucliciaire , adj. Regterlijk , Geregtelijk;
jovilabe , Tn.werktuigterwaarneming
van hier: Genre — , BalieweisPrekend.
van Jupiter en deszelfs manen.
heidvr.; Astrologie —, Serreweg.
Jayau , m.Juweel, o., Kostbaa,heid, yr.,
chelaril, vr.°— f fate. Oordeel, 0.,
Kleinood, o. ; iron. en fain. Vojlà Un
Oordeelskracht , vr.
beau — ! , Dat is een juweeltje !
Judiciairernent , adv. in den regterlijketa
joyeusement, adv. Met blijdschap, Vrolijk.
term.
3 oyeuseté , f. veroud. ,soms nog boert. , Judicieusen,ent, adv., Judicieux, use, adj.
Grap, Boerterif, vr.
Oordoelkundig, ve rstandig, Met oor.
joyeux , use , adj. Vrolijk, Verheugd, Blij.
deel.
de ; Bl:d, Blij; van hier: fan. Bande Jue, m. Regter , rn.; — (le pa x , Prede.
, Jigoordeelaar ,Ken
joyeuse , Vrolijk gezelschap, o.
regterrn.
,
Verblijdend, Blijde, Bl?jd, Blij.
ncr,. in . ; van hier: Etre — de on en
t—,
jubarte ,. f. soort vats ,yajvi:ch.
q. ch., Over Lets ieunntno•ordceleo&.
,
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pl. Juges , Regteren , M. meers. (een
boek in het oude testament).
Jugé, m. Geregtelijke uitspraak, yr,
Jugeable, adj. w. gebr., Beoordeeld kun
tinorden.
-ned
Jngement, m. Oordeel, o. , Oordeelskracht,
-vr. '— , Oordeel , o. , Oordeelvelling,
vr. * —, Vonnis. o. , Uitspraak , vr.
Jager, V. a. et n. Oordeelen , 1"onnissen,
Uitspraak doen, Uitspreken; van hier:
J7eroordeelen. *—, Beoordeelen. * —,
Oordeelen , Denken , Ikleenen. Keuren,
4chten , Houden.
Jugeur, m. (Onbevoegd) beoordeelaar, m.
Jugeuse , f. (Onbevoegde) beoordeelaar.

ster vr.
,

Jugulaire , adj. Tot de keel of den hals

behoorende; Veine --, on: *-- f. Keelader , Halsader , vr.
Jtigulaires , m. pl. T'isschen, lvelker buikvinnen aan den hals zitten ,- m. meere.
Juguler, V. a. IPorgen , I7erworgen; fig.
fam. Om geld lastig vallen.
Juif, M. Jood, M.
Juillet, m• Julij , m. , Hooimaand , vr.

Juin, m. ,juni j, m. , Zorrsermaand , vr.
Juice , f. Jodi n , vr.
Juiverie , f- Jodenhoek , m. , Jodenstraat,
Jodenwijk, vr. ; fig. Jodenhandel, m.
Jujube, f. Borstbezie, vr.
Jujubier, m. Borstbezi ënboom , m.
Julep, m. Koeldrank , m. .

Jules, m. zekere munt te Rome. Julius,
m. (ongeveer 14 cent.)
Juliane , zie Julienne.
Julien, nne, adj. juliaansch.
Julienne, f. geslacht van planten. * --,
verscheidenheid van Fèves de marais.
Jumart, m. Muildier (voortgebragt door
de vereeniging van den stier met de

merrie of de ezelin) , o.
Jumeau , elle, adj. Tweeling: ... ; Soeur
jumelle, Tweelingszuster, vr. *—, van
vruchten , wanneer twee derzelve aan een gegroeid zijn , als : Pomme jumelle, Itloêrappel , m. als: Lits j ameaux, Twee gelijke bedden tegenover

elkander , o. meerv. *—, m. Tweeling,
m. *—, pl. Tweelingsspieren, vr. mrv.
Jumeler , v. a. scheepsw. , Wangen.
Jumelle, f. Tweeling , vr.
Jumelles, f. pl. Zijstukken eener pers, enz.
3ument, f. Merrie , vr.

Junon , f. eene ster , jan# , vr.
Junonales , Junonies , f. pl. Feesten ter eere van Juno, o. meerv.
Junte., f. in Spanje en Portugal, junta, vr.
Jupe, f. Rok (eener vrouw), m.
Jupiter, m. eene ster, „ ùpiter,s #s. *.— a
bij de alchim., Tin ! o.

JUST
Jupon, na. Onderrok , m.
Jurande , f. weleer, ilmbt van gezwore•
tie, o.

Jurat, na. te Bordeaux , weleer, Consul, m.
Juracoire , adj. , als : C aution — , Cautie
onder eede , vr.
Juré, in Gezworene , m. *—, ée, adj.
Beledigd

,

Gezworen.

Jurement, m. w. gebr., Eed, m. *--^
Plek, m.
Durer, V. a. Bezweren. * --, Lasteren
vloeken. * — , Met eede bekrachtigen
Bezweren

,

Beledigen

,

Zweren.

Sterk beloven , Zweren , Bezweren.
V. n. Zweren. * — , Vloeken, Zweren;
fig. Sterk afsteken (bij, avec). * —,
van eens viool , enz. , Krassen.
Jureur, m. Vloeker, m.
Juri, m. Gezwooenen , na. mrv. , Jury , vr.
Juridiction , f. Regtsmagt , vr. * —, Regt-

bank, vr., Regtsdwwang, m., jurisdtctie, vr. *—, ReErsgebied , o.
Juridictionnel, lie , adj. Tot her regtsge•
bied behoorende.
Juridique , adj. , Juridiquement , adv. Geregtelijk.
Jurisconsulte, m. Regtsgeleerde , na.
Jurisdiction , zie Juridiccion.
Jurisprudence , f. Regtsgeleerdheid , vr.
Juriste , m. Regtsgeleerde , m e
Juron , m. fain. Vloek , na.
Jury, zie Juri.

Jus, m. Sap , o. * — , jeu, vr.
Jusant, m. Ebbs, vr.
Jusée, f. Looiwater , Runwaser , o.
Jusque , (J usques,;adv., als: Jusqu'à, Tot,
Tot aan; Jusqu'en —, Tot, Tot in;
Jusqu'oh 2, Tot waar ? , Tot hoe ver P
Jusqu'à quaud ? , Tot wanneer ? ; Jusqu'à
Zelfs, ja zelfs.

Jusquiame . f. Bilsenkruid , o.
Jussion , f. Bevel , Gebod , o.
Justaucorps, m. oeroud. , Rok, m.
Juste , adj. Regtvaardtg , Billijk. * —,

juist, Naauwkeurig, Net. *-- ,Krap,
Te krap , Te naauw , Te kort ; van
hier: I1 est chaussé trop --, Zijne schoe-

non zijn te naauw ; spr. w. Cela est -coarme Por, Het gelvigt is er juist.
* — , van schietgeweren , Dat juist
schiet. *—, m. Regtvaardige , m. *--,
zekere boerinnenkleeding. * — , als
Au — , Juist, Naauzvkeurig. * --, adv.
Jseist, Naauwkeurig, Net, Zoo als het
behoort.
Justement , adv. Reg tvaardig. *—, Juist,

Naauwkeurig.

Juistheid, Naauwkeurigheid,
Netheid, vr.
Justice, f. ,RegtYaardigheid , Geregtig•

Justesse, f.

JUST
beid , vr. *--, Regt , os ; van .hier
Faire —, Regten. *—, Regtspleging,

justitie, vr. * — , Geregt , o.
Justiciable, adj. dan regtsdwang onder.
worpen.
Justici r, v. a. Repten.
Justifiable , adj. Te .regtvaardien.
Justifiant, te, adj. Regtvaardigend.
Jus'ificateur,tn. bij letterg , Gelijkmah'er,m.
Justilicatif, ive , adj. Regtvaardigend, Be-

wijzend.
Justification , F. Règtvaardigi ng , vr. * —,
Regtvaardigmaking, vr. *--, bij drukk.,
Lengte der regels , vr. , bij letter.
giet. , Lettermaat , yr.

K, m. elfde letter der letterlijst , K, vr.
Kabak , m. in - Rusl., Herberg , Kroeg , vr.
Kabani , in. in de Levant , Notaris , m.
Kabin, m bij de Turken, Jiuwelijk voor

eenen bepaalden tijd , o.
Kagne , f. in Italia , .Deeg van bloem van

tarwes meel , o.
Kahouanne, f zekere schildpad.
Kaire, m. Vezelen van den kokosboom,

m. n eerv.
Kakatoès, m. Kakketoe, vr.
Kakerlak , m. Kakkerlak , m.
Kakerlaque , zie Blatte.
Kakurlaeo , zie Kakerlak.

Kalaader, m. in Perzië, Slotvoogd, on.
Kali, m. zie Sonde. * —, zie Salaola.
Kalksinter, m. in de nat. bist., Kalksin.

ter, m.
Kalkspath , m. Kalkspath , m.
Kalkstein , m. Kalksteen, m.
Kan, m. Chan, vs.
Kanaster, m. Kanaster; Knaster , m.
Kanelstein , m. Kaneelsteen , m.
Kanguroo , tn. Kanguro , m.
Kapigi-bachi, m. in Turkije, Deurwaarder

van het paleis, m.
Kaptur , m. in Polen, gedurende het tusschenrijk , Veiligheidsbestuur r, o.
Karabé , zie Carabé. * --, zie Ambre jaune.
Karat, zie Carat.
Kartnesse, f. in Nederland, Kermis , vr.
Kas, m. bij papierm., Schijf (waardoor

het vuile water uit den bak loopt) vr.

Kat-chérif, tn. Bevelschrift van den groo-

ten heer, o.
Kaviar, zie Caviar.
Kaziue, f. Schat (van den groeten heer), m.
Kelonter, m. in Perzië r Burgemeester

(eenvr stad) , on.

KOFF
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aastifier , v. a. Regtvaardigen , Peront:.

I schuldigen. *_, Bewijzen, Toonen,.
Bewaarheden, Bevestigen. *--, Rept.
vaardig maken. * — , bij boekclrukk. ,
Gelijk aankooijen.
Justi6eur, m. werktuig ter gelijkmaking
der drukletters.
Justine., f. oude venetiaanssche munt, en-

geveer f2,85.

Jutet ,x, use, adj.

Sappig, Saprijk. ,

Juxta•posé, ée, adj. Door uitwendige aan•

zetting naast elkander geplaatst.
Juxta-position , f. 4anzerting , .Uitwendi•

ge aangroesjang,.,. vr.

Kératite , f. soort van mineraall ,
stein, m.
Kératoglosse , f. zie Cératoglosse.
Kéraunoscopie, f. Waarzeggerij uit den.
bliksera; , yr.
Kermès , m. Scharlakenbes , vr.
Kermesse , zie €armesse.
Ketch , us. zeker Eng.elsch schip , Kits , vr.,
Ketmie , f. £et^zsia , yr.
Kiastre , m. bij wondli. , Kruisverband, o.
Kiliare , m. 100000 vierkante ellen, tones
vierkante roeden.
Kilo, voorvoegsel bij de nieuwe maten,,
loco maal de eenheid.
Kilogone, m. Duizendhoek,. no,
Ki'ogra nme , xi. (Noden.) pond, o.
Kilolitre, m. fiectoliter (Soon liters, zij:
Litre) , m.
Kilomètr.e , m. r000 el.
Kilostère, m. ion wissen (zie Stère).
Kina, m. Kina , vr. zie Quinquina.
Kinate, m. in de scheik., Kipate, yr.
Kinique , adj. als : Acide --, on : * —, t ..
Kinique, vr.
Kinkina, zie Quinquina.
Kiosque , m. Kiosk , vr,
Kirsch- wasser , na. Ki rschwasset , o.
Kirsotoinie, f. Opensnijding der adergezwellen , vr.
Kislar-aga , m. in Turkije , Opziener der

zwarte gesnedenen, m.

Klippspringer, m. een dier, Klipspringer,vs.
Knès , m. in Rusland, zekere titel, tem

naaste bij , 'ova: een baron bij ons is.

Knif, zie Canif in de z. beteek.
Knorhahn , m. een vogel. Knorhaan, o.
Knout, in. in Rusland, Knees, vr.
Kodreti, M. Bergboter, vr.

Koff, on. Kof,

r.,

Kofschip , 0,
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Kol, m. Sleepnet voor kabeljaauw, o.
Kopeck , m. in Rusland, Kopeck , (ongeveer
twee en een halve cent,) m.
Koran, zie Alcoran.
Korban, m. in de Levant, groot feest ,
waarbij een geheel beest wordt gebraden.
Koubo, m. titel van den burgerlijken
keizer van Japan..
Koufisque, M. Krsfisch schrift, 0.
Kraai, m. dorp der Hottentotten , graal,
vr.
Krake, f. zeker anker.
Kraken , m. naam van een monsterachtig
zeedier.

Kreutzel, m. munt in Silesié, ongeveer een
en een halve cent.
Krouffe, m. Steenader in de kolenmijnen .
Knrtchis, m. pl. zekere Perzische ruiterij.
Kuzuri, m. letterschrift der Caucasiërs.
Kynancie, zie Esquinasacie.
Kynorrhodon, zie Cynorhodon.
Kyrié éléison , m. zeker gedeelte der mis.
Kyrielle, f. Litanie , Reeks , Aaneenschakeling , vr.
Kyste , m. Zakgezwel , o.
Kystéotomie , Kystiotomie , f. Blaasope•

L, in. de twaalfde letter der letterlijst,
L, vr.

La, m. de noot La, vr. *—, La, adv.
zie La la.
Labdaecisme, m. in de Crieksche spraakk.,
Opeenvolging van verscheidene woorden, die met eene 1 beginnen, vr. *—,
zekere lisping in de uitspraak.
Labdanum , zie, Ladanum.
Labelle , f. van sommige bloemen , zie
Pétale inférieur.
Labeur, m. Arbeid, m. ; van hier : Ces
terres sont en --, Deze akkers worden
bebouwd. * —, bij boekdrukk. , Groot
werk, Uitgebreid werk, o.
Labeurer, V. n. veroud. , nog over in:
spr. w. En pen d'heures Dieu labeure
De mensch kan zich spoedig bekeeren ;
ook: Het kan spoedig veranderen.
Labial , Ie , adj. bij regtsgel. , Mondeling.
Labiale. adj. f. in: Lettre ---, Lipletter,vr.
Lahiatiflore,adj Met Bene lipvormige bloem.
Labiation • f. Lipvormigheid • yr.
Labié, ée , adj. Lipvormig.
Labiées 3 f. pl. Lipvormige planten , yr.
meere.
Labile , adj. , als : NIémoire — , Zwak geheugen, o.
Laboratoire , m. Laboratorium, o. , Werk
vr.
-plats,
Laborieusement, adv. , Laborieux , use, adj.
Zwaar,
*
--,
Werkzaam.
Arbeidzaam ,
Veel moeite vorderend, Moeijelijk.
Labour, m. Omwerking der aarde, .Bebouwing , Ploeging , Spitting , vr. ;
van hier: Une terse en - -, .akker geschikt om bezaaid te worden , zes. *—,
.Roerstok (der loodgieters), m.
Labourable , adj. , als : Terre — , Bouw -

La, art, f. zie Le. * —, pron. rel. f.
zie Le.
Là, adv. Daar, Op die plaats ; Qui va
—?, Wie gaat daar heen ?, Wie is daar ?;
Demeurez — , Blijf daar; Allez-vowsen -- „ Ga van daar ; Alte — , Halt ;
Ca et — , Hier en daar , Heen en 1ve er,
Verward , Dooreen ; -- haul , Daar
boven ; — bas, Daar ginds • — dessus ,
Daarop ; — dessous , Daaronder ; — dedans, Daarbinnen ; Que dites-vous —f?,
Twat zegt gij daar ?; Ce...là, Cet...

là , Cette ... là , Ces ... là , Celles...
là , Celui-Iá , Celle-Ià, Ceux-la, Celles -

là, Die, Dat ; Par —, Daardoor , Daarheen ; fig. II en faut passer par —, II en
faudra venir —, Men kan niet anders;

spr. w. Ii faut passer par — ou par la
fen@tre , Men moet pompen of verzuipen ; fig. S'en tenir — , Niet verder
gaan , Het daarbij laten berusten ; En
demeurer -., Niet verder daarvan spreken, Er een stokje of speldje bij steken; Brisons --, Laat ons hier afbreken ; De—, Van daar, Pan die plaats;
ook: Daarvan daan , Daaruit ; Decà
et delà , Mier en ginds , Allerwegen,
Overal; Janbe derà, jambe delà, flan
iederen kant een been, Schrijelings;
Delà, prép. Over , flan de overzijde
van ; A u. delà de , Over ; Be delà de,
Van de overzijde van ; Par delà , .flan
geese zijde ; fig. Au-delà de mes espéi
rances, Bolen mijne verwachting; Au.
delà , par-de;à , Daarenboven , Meer
dan dat ; Ets-delà, Verder ; Jusque-1á,
Zoo

ver.

nines,

vr.

Kystitome , m. een heelkundig werktuig
ftlaassnijder , m.

land, o.
Labourage,

M.

3

Bouwing, Ploeging, vr.
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LABO

LACQ

* -, 4kkerbouw,, Landboaw,, m. * -

van stom , Lot , Niet d igt , JViet
vast. *-, Slap, Los, Niet vast. *--,
Slap, Traag, Vadzig. * -, Wijd uit
fig. Laf, Lafhar_-en,LosuchtiH;
tig. * -, Laf, W'erselijk , Verzvijfd.
4_, Laag, Schandelijk , Onwaardig.
van hier : Un style -, -Een zenuwlooze schrijfstijl , Een matte stijl, m.
* - , adv. Los, Wijd uiteen, Luchtig;
Coudre -, Met wijde steken naaijeu.
* .- , m. Lafaard , Bloodaard , m.
Vadzig mensch , na.
Lachement , adv. Slap, Traag. * -, Laf,
Lafhartig. i
Lacher,. V. a. Loslaten , Lesdoen, Losma.
ken , Vieren ; - on coup de pistolet,
Een pistool afschieten; - Ie ventre,
Afgaan; - tout sous soi, íllles laten
gaan, (d. i. niets bij zich kunnen hou
wegens eene zwakheid der inge--den

als : - et déchargeage des vips , Uitla.
ding der 'wijnen uit de schepen, vr.
* - , Middelstuk (van een houtvlot) ,
o. * ^--, Doorlaten van rivierschepen
door eene brug , 0.; ook: Loon daar.
voor, o.
Labourer, v. a. Omwerken (de aarde, met
de schop , den ploeg , de halt, enz.) ;
yan hier : - avec la charrue, Omploegen ; — avec la bêche , Omspi tte;s; -la terre, De aarde ploegen. s-, Om.
'wroeten. *-- , seheepsw. , Schuren;
ook: Werken (van het anker), Door.
gaan. * -, in het krijgsw. , van het geschut, Eene opening maken; vanhier:
- un rempart, Lenen wal van verscheidene batterijen beschieten.
bij
loodgiet. , Roeren. * -, als : - les vine,
Iie wijnen uitladen.
Laboureur, m. Landbouwer , Bouwman ,
Boer , m. * - , bij loodg., Roerstok , m.

*_

wanden); - on chien après on lièvre ,
Een' hond op een' haas lo.- laten ; - Ie
Labre, m. Lipvisch, m. *.- bij insecmot, Het woord uitspreken; -un mot,
ten, Bovenlip , vr.
une parure, Zich een woord laten ontLaburnum , m. bij de ouden , zie Fauxvallen ; -- le mot, la aee-o , Het laat
ébénier. j
woord zeggen ; o k : Eindelijk toe--ste
Labyrinthe, m. Doolhof, m..; fig. Dool stemmen ; - prise, Loslaren ; - le pied,
hof , m. , Labi rins , m. en o., Verwar.
De vliegt nemen ; --- la bride k un chering, vr.; Un - d'affaires , Eene beval , Een paard den teugel geven ; fig.
slommering van bezigheden. * - , in !,
- la bride à q. q., zie Bride ; - la main,
de ontieedk.., twee holten van het in•
Den hand er mee ligten (d. i. onder
mondige oor.
den vroeger bepaalden prijs verkoopen);
Labyrinthique , adj. , als : Nerf - , on :
- une éeluse, Eene sluis open zetten;
*_, m. Gehoorzenuw, vr.
pop. - on coup, Eenen slag geven. • Lac, m. Meer, Meir, o.
(se) , V. pr. Losgaan ; fig. fans. DoorLacca, f. zie Gomme lacque.
slaan (d. i. onvoorzigtige of onbetameLacé, m., als : Lustre à --, Glaskroon
lijke taal voeren). * -, V. n. Losgaan.
*_, Verslappen, Slap worden. s-,
met kleine glaskoralen doorvlochten, vr.
Lacer, v. a. Rijgen, Toerijgen. *_,
bij bakk. , als : La pate 1Rche, H t deeg
scheepsw. , als : -- la voile, Het zeil
slaat neér.
reven , inbinden ; - une bonnette , Ee- Lachésis,,f. in de fabelk., Lachesis, vr.
nse bonnet aan een zeil rijgen. *-, Llcheté , f. Lafheid , Lafhartigheid , Bloo.
bij jag. , als : Faire -- ses lices par de
heid , Bloohartigheid, vr. *-, Slap.
bons chiens , Zijne teven met goede reuheld, Verwijfdheid, Traagheid, Vaden laten sp len,
zigheid , vr. *- 9 Laagheid, Gemeene
Lacération , f. bij regtsgel., Verscheuren, o.
daad, yr.
Lacérer, V. a. bij re;tsgel., T/erscheuren.
Lacinié , ée, adj. in de plantk. , Smal en
Laceret , na. Spijkerboor , yr. * - , zie
onregelmatig uitgetakt.
Lasseret.
Lacis , m. Netje, Net, Netwerk, o. * - s
Lacerne , f. bij de ouden, soort van re.
in de ontleedk., zekere dooreenvlechting.
genmaistel.
Lac•lak, m, zekere roode verwstof.
Laceron , zie T,aiteron.
L aconique, adj. (Laconiquement, adv.) LaLacet, m. Veter , ,n., Rugsnoer, o. *-.,
coniek , Laconisch, Kort , Beknopt ,
Strik (om patrijzen , enz. te vangen),
Bondig. * --, m. bij de oude Grieken
m.; Tendre, des lacers, Strikken zetten.
Droog bad , o.
* - , Koordje , o. * - , bij slotenmak. , Laconisme, m. Laconismus , o. (d. i. korte
zie Rivure. * -, pl. Lacets, Verzame en nadrukkelijke wijze van spreken.)
Hagen van wier , vr.
Laconomanie, f. w. gebr., Zucht om laceLaeeur, m. 11rettenmaker, on.
niek te zijn , vr.
Uche, adj. Slap, Los, Ongespannen. *-- i Lacq , m , bij wore ih. , Band , em gebroke.
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ne of ontwrichte leden uit te takken,

Rekband , m. * -, bij verlosk. , Band,
welken men, in moeijelijke verlossingen, aan eenig lid van de vrucht vast-

maakt, m.
Lacque, f. Lak , Gomlak , o. * - Sineesch verlakt, e.
Lacrymal , le , adj. Op de tranen betrok
king hebbende , Traan ... ; Fistule la.
crymale, Traanfistel , vr. Os -, Traan.
been , o. ; Caroncule lacrymale , Traan*
heuvel s m.
Lacrytn atoire , adj. , als: Urne - , on : * -,
in. Traankruik , Traanflesch , Tranen kruik , Tranenflesch , vr.
Lacs , m. Sneer, o. * -, Strik, m. (om
hazen , enz. te vangen); fig. Strik , m.;
van hier: - d'amour, Liefdestrik , m.
*-, Teun', o., Zeal, o.
Lactoire, adj f., als : Colonne -., (in het
oude Rome ,) Melkzuil , vr.
Lactate , in. Melkzuur zout , o.
Lacté, ée, adj. Melkachtig ; van hier :
Vaisseaux lactés, Melkvaten, a. meerv.;
Fièvre laccée , Zogkoorts , vr. ; Diète
lactée, Melkkuur, ,' .; Vole lactée,
Melkweg, ni.
Lactescent , te , adj. Een reel kachtig sap
opleverend.
Lactifère , adj. Melk bevattend; Vaisseau
-, Melkvat, o.
Lactifique , adj. Melkgevend.
Lactiflue, f. geslacht van kampernoeljes.
Lactifuge , zie Antilait ee x.
Lactiphage, m. Melketer, M.
Lactique , adj. , als: Acide -, Melkzuur, o.
Lacune, f. in de letterti. , Gaping, vr.
*-, in de ontleedk., Slijmgat, o.
Lacustral, le , adj. flan meren groeijend.
Ladanum, m. soort van gom , Ladanum , m.
Ladi, f. zie het betere Lady.
Ladre , adj. Melaatsch ; fig. fam. Trrekkig ,
Gierig. * -, Gortig. * -, van een
paard, Ons de ooggin of Aan den neus
kale plekken hebbend. * -, m. Me.
laatsche, na.; fig. fam. Vrek, in.
Lad'rerie , f. Melaatschheid , vr. ; fig. fam.
vrekkigheid, Gierigheid , Inhaligheid,
yr , *_, Gortigheid, vr. *-, Laza.
rushuis, Leprozenhuis, o.
Ladresse, f. w. gebr. , Melaatsche , vr.;
fig. fam. Gierige vrouw, vr.
Lagan , m. Uitwerpsel der zee , o.
Lagénite, f. Steen in de gedaante eener
Pesch , m,
Lagon , m. Klein meer, o. , Greece modderkuil, m.
Lagophthalmie , f. zekere ziekte der oog.
leden, waarbij dezelve zich es et ge'

keel kunnen sluiten.

•LAIS
Lague , F. zip Sillage.
Laguillère, f, zeker virchnet.
Laguis , m. Boeilijnsteek, Schuifknoop, m.
Lagunes, f, .pl. Eilandjes , o, mrv. , Lagunen, 4r . meerv.
Lai, ie, adj. Wereldlijk; Frère -, Moine
- , Leekebroeder , en.; Soeur laie , Lee.
kezuster, vr. * --, m. Leek , m.
Laiche, f. in sommige streken , Aardworm,
m x * --, zie Achée.
Laid,_ de , adj. Zeelijk ; fam. I1 n'y a point
de laides amours, De liefde is blind.
Laideron , f. fam. Leelijke, maar bevallige vrouw , vr. of meisje , o.
Laideur, f. Leelijkheid, vr.; fig. Leelijkheid , Schandelijkheid, vr.
Laie, f. zie Epir•sphèle. *--, Zeug.(van
een -wild varken), vr. *-,Weg (door
een bosch gehouwen), m. *-•, zekere
uitgestrektheid van een bosch. *-, bij
steenti., Kaphamer, M. * — , Hamerslag , in. (op eenen steen).
Lainage, m. Wol (als artikel van handel),
vr. *-, Kaarden , o.
Laine , f. Wol (van schapen), vr. ; Bête
à --. , Wolbeest, Schaap , o. ; - en sein,
morse , Sterfwol , yr ; —
zie Surge;

d'agnelin , .Lamswol , vr. ; fig. I1 se l ais.
se manger la - sar le dos , Hij verdraagt
alles geduldig ; I1 ne se laisse pas man.
get la - sur le dos, Hij laat zich de
kaas niet van het ijrood eten.
haar der negers, Wol , vr.
Laine de Moscovie , f. Fijn beverdons , o.
Laine de salamandre, f. Salarsaanderwol,
vr. (d. iL zeker onbrandbaar weefsel.)

Laine philosophique , f. Zinkbloemen, vr.
meer?.
Lainer, v. a. Kaarden.
Lainerie, f. Wollen stoffen, vr. mrv•
Laineur, m. Wolwerker, m.
Lainier, m. Wolkooper, Wolhandelaar. in.
Laineux, use, adj. Wollig. . *-, Wol
hebbend.
Laïque , adj. Wereldlijk.
Laird , m. bij de Schotten, wat Lord bij
de Engelschen is.

Lais, m. -Boompje , dat bij het kappen
blijft staan, o.
Laisches , f. pl. zekere ijzeren platen aan
de oude wapenrusting der Franschen.
Laissade , f. scheepsw. , Plaats , waar eete e galei smaller wordt, vr.
Laisse , f. Koppelriemn , Koppel, m.; fig.
fain. Wener q. q. en --, Met iemand
doen , wat men wil. *- bij boedenm.,
Band, die om den bol wordt gebonden ,
m. * --, Hoedband, m•
ns.
Laissées, f. Drek (van wolven, enz.),
Laisser , v. a . Laten. • -, Overlaten.- • - 3

6 5-,t

LAIS

LAME

Lateii, Ongebruikt laten, Laten ::aan,
Laten liggen, I7erlaten; van hier:
line maison h drojte , Een huts aan de
regrerhand laten liigen. , Laten
varen, Verwijderen. *_ Laten, 0Verlaten, Afstaan , Laten behouden
* - Overlaten , /Ifsraan , Laten ; van
hier - tout a 1 1 bacdon , 4 1 les in het
honderd laten loopen ; fig. tam. - la bri'
de sur le coo a q q. , iemand aan zic4
ze/ven overlaten,- , Overlaten , The.
vertrouwen. —, Laten, Laten blij.
,/en ; van hier : Laissez-moi en repos , en
paix, Laat mij met rust , met vrede.
* -, Overlaten , Laten (ei. i. voor ee.
nen zekeren prijs afstaan) ; van hier:
Cette marchandise est a prendre on a —,
De prijs dezer waar is niet minder,
hetzij men deze/no neemt of nIet. s—,
als : Je vous laisse a penser , Ik laat
het aan uw eigen oordeel over. a -,
gevolgd van eene onbep. wijs , Laten,
Toelaten, J7ergunnen.
(Sc), v. pr.
Zich laten* , V. 11. , als : Ne pas —
de . . . , Niet ephouden te ...
Laisser -courre,mP/aate, vr. waar, of Tijd,
rn wanneer de honden losgelaten worden.
Laisses , f. Pl. dangeslibd land, o.
Lait m. Melk, vr. (van vrouwen)Zog,
o. Soupe an , Melksoep,vr.; Pot an
-, Mel/pot, m. Vachea -, Meikkoe,
vr. ; fig. fam. Meikkoe , vr. ; Frère de
- , Zoogbroeder ,, m. Dent de—, Melk.
tand , Wisse/tand , nj ; fi g. Avoir une
dent de - contre q. q., Eenen pik op
iemand hebben; Cochon de —, Speen
varken, o. ; Veau de - , Melkkalf, o
Petit —, on - clair, IVel, vr. ,- — cou.
pé , Melk en water ; Fièore de —,
Zogkoorts , vr.in een gekookt ei
Melk , vr.— , bij metoel , als : — de
chaux , Witkalk, on
—, in de plantk.,
Melk , vr. ; van kier : — d'amande
noandelmelk. *_ , als : Voie de - , Melk.
— , in de artsenijberejdk.
weg , m.
als : — virginal , Maagdeunzelk , vr.
Laitage , iii. Melksp ifs , vr. (d. i. alles,
wat van de meikkomt , ooit : borer,
kaas, enz.)
Laitance , zie raite.
Lait de lune, Lait de anontagiae , na. zekere witte aarde.
Laic de soufre , m. Zivavelmelk , vr.
Laite , f. van visch , Melk , Horn , vr,
Laité , ée , adj van visch , Bie/fr of Horn
hebbend ; Poisson - , Hemmer , Melker , m.
Laitée , f. Worp (van jonge honden), m.
Laiteric, f. Melkhuis, 0. Melkerij, vr.,
Melkkelder, m.

Laiteron , an. Wilde latuw , vr.
Laiteux , use, adj. Melkachtig , Melkkleu.
rig; vulg. IVialadie laiteuse , Zogziek:e,vr.
Laitier, us. Metaalschuim , o
Lastière f. Melks'rouw , vr.
Melkgeefster, vr. Boone — , Goede melk.
koe, vr.; ook: Goede zoogseer, vr.
Laiwn, tia Geel koper, o.
LaiLron , zie Laiteron.
Lait. Sainte, Made, f. Mariadistel, no.
Laitue , f. Lasuw, vr. ; — pomtne , Krop.

salade, vr.

Laize , f. Breedte ( eener stof rnsschen de
zeI/kanten) , vr.
Lak , m. in Perzië , rekenmunt ter waarde van ongeveer eene ton goud:.
Lakmus, m. Lakmoes, o.
Laksau, an. te Batavia, waarde

van xo,000

Caches.
La la , adv. Nu -, nous nous retrouve.
rons , Na wij vinden elkander ; — , tout
bean , Nu , gij manke het mooi ; - , ras
surezvous, Nu , wees maar gerust. s—,
Zoo zoo , Tamelijk , Het schikt nog al,
Niet te best , Mida(elmatig , Redelijk.
Lallation , f Lisping (met de 1 of r) , vr.
Lana, m. Lama, m * geslacht van
dieren, Lama, o.
Lamanage , In. in- of Uitloodsen (van een
schip), 0.
Lamaneur, m. Loods , Loots , no.
Lambdoïde, adj. , als: Suture -, Derde
hersenpannaad , no.
Lambeau , no. Lap , m. .) Stnk , o.; Mettre
en lambeaux , In stukken scheuren ; Son
habit eet era lainbeaux, Zijn kleed is

vol scheuren.
Lambin, m. fans. Leuteraar, rn.
Al.
Lambine , f. fam. Leuteraarster , vr.
Lambiner, V. n. fam. Leuteren.
Lanabitif, adj. us. , als : JVIdjcament -,
m. zie Looch.
on :
Lambourde, f. Rib (onder eene zoldering), vr.
Kardoes, vr., waar.
op een balk ligt.
soort van
steen.
zeker dun lootje aan eenen

perzikboom.
Lansbrio, na. in de bouwk,, Pleisterwerk,.
Plelstergeaveif, 0. , Beschot , 0.
Larnbrìssage m. Beschot, Pleistert'6rk ,o.
Latubrisser v. a. Beschieoen , Bekleeden.
Lambrus , Lambrusque , in. Wilde wijn.
gaard, no.
Spang, vr.,
Lame, f. Plaat, vr.
Kling (van eeDun plaatje, 0.
een degen) , vr. , Lemmet (van cots
vies) , o. . , scheepsW. , Baar , Zee.
golf, vr. , fig. pop. Une boune , Une
fine -, Eens geslepene vrouw.

LAMÉ

LANG

Lamé , ée , adj. Mat platen belegd.
Lamellé , ée, adj. Bladerig, Schilferig,
Lamelleux, use, adj. Bladerig.
Lamentable , adj. , Lamentableme , t, adv.

lances pour q. q. , Voor iemand in de
bres springen, Iemand verdedigen; Venir It beau pied sans -- , Te voet terug
komen. * — , bij wondh., soort van lancet. *—, Spadel, M. *--, Stang, vr.
*—, Stok , m.; -- de drapeau , T'laggestok, ris. * --, als: — à feu, Puur.
spoor , yr. * —, zeker lensvormig luchtverschijnsel.
Lancepessade, zie Anspessade.
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Beklagenswaardig , Treurig Droevig.
*—, Klagend , Op Benen klagenden toon.
Lamentation, f. Klagt, Jammerklagt, Weeklagt , vr. * —, Klaaglied, o.
Lamenter, V. a. Bejammeren, Beklagen.
* -- (se) , v. pr. Klagen , Kermen , Weeklagen , Treuren.
Lamier, m. Spangenmaker , Gouddraad.
maker, m.
Laminage , m. Pletten , o.
Laminer , V. a. Pletten.
Laminoir, m. Pletmolen , on.
Lampadaire, m. bij de ouden, Lantaarn.
drager, Fakkeldrager, m. *—,Lamp.
stok, n:.
Lampadation, f. onder de Rom. keiz., soort
van pijniging met brandende lampen,
enz.
Lampadédromies, f. pl. te Athene, Lampenfeest, Fakkelfeest, o.
Lampadias, f. zie Aldébaran.
Lampadistes, m. pl. Fakkelloopers, m. mrv.
Lampadomancie, f. Waarzeggerij uit eene brandende lamp , vr.
Lampadophore, m. Fakkeldrager, m.
Lampadophories, f. pl. Lampenfeest, Fakkelfeest , o.
Lampante , adj. f., als : Huile —, Heldere olie , vr.
Lampas, m. Gezwel aan het verhemelte
van een paard , o. * — , eene zijden
stof.
Lampassas , Lampasses, f. pl. zekere sitsen.
Lampe , f. Lamp , vr. ; fig. 11 n'y a plus
d'huile dans la —, Er is geene olie meer
n de lam
Lampée, f. pop. Roemer, m., Groot wijnglas , o. , Bokaal, vr.
Lamper, V. a. et n. pop. Inzwelgen, Zul.
pen , Uitzuipen.
Lampéron , m. Pijp (der lamp) , vr.
Lampion, m. Illumineerlamp, Lampion,vr.
Lampotte, f. Dischaas (van schelpdieren),o.
Lampresse , f. Lampreinet, o.
Lamprillon , zie Lamproyon.
Lamproie, f. Lamprei, Prik, vr.
Lamprophores, m. pl. in de eerste christenkerk , Nieuw gedoopten, welke ge
eerste zeven dagen witte-duren
kleederen droegen, o. mry.
Lamproyon , m. Kleine lamprei , vr.
Lamptéries, f. pl. Fakkelfeesten ter eere
van Bacchus, o. meerv.
Lance, f. Lans , Speer , vr. ; Baisser la
—, De lans strijken ; fig. De vlag strijken„ Het opgeven; fig, fain. Rompre des
,

Lancéolé, ée, Lancéolaire, adj. in de plantk.,

Speervormig.
Lancer, v. a. Werpen , Schieten ; fig. —
des oeillades , Toelonken ; -- des regards,
4anbli kken. * — , scheepsw. , als s —
un vaisseau à l'eau, Een schip van sta.
pel laten loopen ; Le vaisseau lance stribord on babord, Het schip giert; -une manoeuvre , Een touw uitschie-

ten , om het vast te maken. * _, bij
jag., Opjagen , Uit het leger, enz. jagen. * — ( se) , v. pr. Toeschieten , Zich

werpen , danvallen.

Lanceron, m. jonge snoek, m.
Lancetier, m. Lancetkoker, m.
Lancette, f. Vlijm , yr. , Lancet , o. • —,
slag. , zeker mes.
Lancier, m. Speerruiter, Lancier, m.
Lancière, f. zie Abée.
Lancinant, te , adj. , als : Douleur lancinante, Schietende pijn, vr.
Lancis , m. Steen aan Bene deur, m.
Lansoir, m. zie Abée.
Lancon , zie Lanceron.
Lande , f. Heide , Onvruchtbare vlakte,
vr.; fig. Landes , Drooge plaatsen in
een boek , vr. meerv. * —, pl. Landes,

Beslag der juffers van het stengewant , vr.
Landgrave, m. Landgraaf, m. * --, f.
Landgravin, vr.
Landgraviat , no. Landgraafschap , o.
Landier, m. Brandijzer, Haardijzer (in
eene keuken), o.
Landit , m. weleer , Kermis te St. Denis
bij Parijs, wanneer men op de akademie vakantie had, ti•r.. *—, geschenk,
hetwelk de studenten op dien dag aan
den rector gaven.
Landreux, tse, asij. vulg. , Ziekelijk.
Lane , f. aan de Dordogne , plaats , waar
men de netten laat afdrijven.
Later , v. a. zie Lamer.
Laneret, m. Mannetje van den steen.
volk, o.
Lanet, m. soort van schepnet.
Laneur,, ui. Kaarder, m.
Langage, m. Taal, Spraak, vr. *_, Stijl, M.
Langar, m. Brik met een bagijnzeil , v".
Lange , m. Kinderdoek, no, Luijer, Luur,

L&NT

SLANG
vr. * — , Wéllen doek (der carton •
werkers) , m.
Langelotte , f. werktuig om het goud

drinkbaar te maken.
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Languier , in. Gerookte varkenstong,- vr.
V. n. Kwijnen, Vervallen, flerzwakken , Smachten , Versmachten ; fig.
Kwijnen, Slaperig of Langzaam gaan
Geen leven hebben ; Faire on Laisser -,
Doen wachten, Op de proef stellen.
Languissamment, adv. , Languissant, te, adj
Kwijnend , Smachtend , Mat , Dof,
Traag.
Lanice , adj. , als : Bourre -, Wollen watten , vr. nseerv.
Lanier, m. Steenvalk, m.
Lanière , f. (f_eêren) riem , m.

Languir,

Langoureuseneet, adv., Langoureux, use,
adj. Kwijnend, Smachtend.
Langouste , f. geslacht van schelpdieren.
* —, zie Sauterelle.
Langoustière , f. zeker vischnet.
Langraien , m. geslacht van vogelen.
Langrenus, gat. naam van eene der maan
-vlekn.
Langue, f. Tong, vr.; van hier : -- chargée , Beslagene tong, vr. ; Avoir une Lanifère,Lanigère,adj.Woldragend,Wollsg.
grande volubilité de -, Eene gladde of Laniste , m. bij de ouden , Degene , ` die
kampvechters afrigtte, kocht en v.
vlugge tong hebben , Vlot spreken ; Akocht.
voir la - grasse, Brijen ; Prendre —,
Navorschen , Onderzoeken; fam. Avoir Lanneret , zie Laneret,.
la - bien pendue, Eene gladde tong Lanquerre , f. Zwemgordel, m.
hebben , Goed praten; Avoir la - Lansquenet , m. voorheen , Dui tsche voet'
knecht, m. *— zeker spel, Lanska.
bien affilée, Eene gladde tong hebnet , o.
ben , reel en gemakelijk spreken ; fig.
(Zij)
Lanter, zie Lenter.
fam. C'est une - dorée, Lii
;
fam.
Lanterne
, f. Lantaren , Lantaarn , vr.;
bevallig
spreekt gemakkelijk en
van hier : -- sourde, Dievenlantaren,
Avoir bien de la -, Avoir la - bien lonvr.; - magique , Tooverlantaren ; spr. w.
gue , Eene lange tong hebben, Niet
I1 veut faire croire que des vessies sont
kunnen zwijgen; 11 ne saurai c te..nir sa
des lanternes, Hij wil knollen voor ci•
-, Hij kan zijnen mond niet toehoutroenen verkoopen. * -, in de bouwk. ,
den ; Etre maitre de sa -, Meester van
Lantaren , vr. * -, Kabinetje , waar
zijne tong zijn, Goed kunnen zwijzien kan , zonder gezien te-uitmen
gen; fain. La - lui a fourché, Hij sprak
worden , o. * -, in de werktuigk., Rondeen verkeerd woord (b. v. boord in
sel , o. * — , als : - à gargousse , Kar
plaats van brood, enz.); Avoir un mot
, m.; - à mitraille, Schroot -doeskr
sur le bout de la -, Een woord op do
Blikken bus, vr., zie ook Lan.-bus,
lippen hebben ; J'ai le mot sur le bout
ternes.
de ma - , liet woord speelt mij op de
lippen ; fig. Une mauvaise - , méchante Lanterneau, m. in zoutetak., Kleine ka.
de , vr.
-, Eene kwade tonE ; Coup de - , Lastering , vr. * -, Taal , vr. ; van hier: Lanterner, V. n. fain. Besluiteloos zijn,
Leuteren, Beuzelen, Talmen. * -, v.
•- vivante, Levende taal, vr.; -- mere,
a. (Iemand) aan het hoofd malen , LasGrondtaal , vr. ; 1 --altre de —, Taaltig vallen.
meester, m. ; Enfans de -, zie Infant.
* - , van verscheidene dingen, die naar Lanternerie , f. fain. Beuzelarij , Beuzel.taal, vr.
eene tong ge/ijken, Tong, vr., Tongetje, o. * —, bij wo.ndh. , als: - de Lanternes, f. pl. fan. Zotternijen, vr.
meere. , Zot geklap , o.
serpent , so ort van tandrasp. * —, in
Lanternier, m. w. gebr. , Lantarenmaker,
de aardrijksk. , als : - de terre , Landm. ; fig. fain. Babbelaar , Beuzelaar,
torg , vr. *--, in de nat. bist., Tromp
Iemand, die zot geklap voor den dag
(der insecten) , vr. *-, in de plantk.,
brengt, m. *—, Besluiteloos mensch,
als : - de boeuf, Ossentong , vr.; - de
Talmer, m.
chien , zie Cynoglosse officinale; - de
Lanternière, f. w. gebr.,. Lantarénsnaak"
serpent, <,ldderstong , yr.
.
ster, vr.; fig. Beuzelaarster , vr.'`
Languette , f. Tong , vr. , Tongetje , o.,
Talmster, yr.
Klep , vr., Klepje, o. *--, Randlijst, vr.
Lanternon , m. Lantarentje , o.
Langueur, f. Kwijning, yr., Kwijnende
staat , m. , Zwakheid , I7erzwakking , Lantiponnage , m. pop. Gebeuzel, G asv a.
vr. * -, Neerslagtigheid, vr.
wel , o. , Beuzelp raat , M.
Languéyage,m.Schouwi ng (der varkens),vr. Lantiponner, v. n. pop. Beuzelen, ,Wa•
welen.
Languéyer, V. a. (Een varken) schouwen.
Lanture, f. Action de Lenter.
Languéyeur, m. I'arkenschouwer , us.
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Lantnrlu, adv. fam. Sporachtlg weige-

oJ het inloopeso van het water te be.

rend e * — , in. zeker kaartspel , Lanterl, o.
Lanugineux., use, adj. Wollig.

Lares , m. pl. bij de oude Rom. , Huisgo .

Lanusure , f. Vorstlood , o.
Laparecèle., f. Onderbuiksbreuk , vr.
Laper , v. a. Slabben , Slobberen.
Lapereau, m. jong konijn , o.
adj.,
Lapidaire, m. Steensnijder , m.
als : Style -, Still der opschriften, m.
Lapidation , f. Stee}aiing , vr.
Lapider, v. a. Steen/gen.
Lapidification , f. Versteening , vr.
Lapid"ifier, v. a. (Metalen) in steen ver
-ander.
I.apidifique," adj. Steenmakend, Teerstee.

eend.
Lapillo , m. Lavagruis , o.
Lapin , in. Konijn , o.
Lapine, f. Itloerkonijn, o.
9 Lapis , m. , on : - lazuli,

-r oriental,

Lazuursteen , m.
Lapmude, f. Rendiervel•kleed, o.
Laps , adj. , als : Il "est - e t relaps , Hijj
heeft tweemaal zijn geloof verzaakt.
* -, m., als: - de temps, Tijdsver.
loop , Verloop van tijd, o.
Laq zie Lacq.
Laquais , m. Lakkei , Lijfknecht , ei.
Laque, f. Lak • o.
Laquéaire, m. Kampvechter niet eenen slinger en eenen dolk , m.
Laraire , m. bij de ouden , Kapel voor de
Lares , vr.
Larcin , in. bij regtsgel. , Diefstal (zonder
geweld of braak) , m. * --. Gestolene ,
o. * - , in de "letterli. , Gestolene plaats,
vr. ; Les plus beaux endroits de son li.
vre sont des larcins , sont autant de larcins , De schoonste plaatsen in zijn
boek zijn gestoten.
Lard , m. Spek , o.
Lardage , m. weleer, Belasting op het
spek , vr.
Larder, V. a. Spekken , Larderen, * —,
scheepsw., als : - les bonnettes , De lij
spekken. * -, v. n. bij wev.,-zeiln
Overschieten.
Lardoire, f. Lardeerpriem , m.
Lardon, m. Lardeerspek, Reepje spek,
Lardeersel , o. ; fig. fam. Steek , m. 9
.Schimpwoord, o. * -, bij vuurwerk.
.zie Serpenteau. * --, bij smed. , Stuk ,
"dat in eene spleet wordt geweld, o.
* - , Bijvoegsel eener courant , o. ,
krant , vr.
Latdure, f. Gaal (in een weefsel , ver.
oorzaakt door eene verwarring van dra den), vr.
Lareaier, na. Kranslijst (aan een raam,

letten) , vr.
den , m. meere, ; fig. bij dicht. , Huis
o. ; Abandonner ses -, Zijn huis ver -

laten.
Large , adi" Breed ; fig. Avoir la conscience -, Een ruim geweten hebben; Etre

- du bien d'aurrui, Met andermans goed
mild zijn ; Le pays `est —, Hier is
plaats genoeg ; zie ook Courroie. * -,
in de schilderk. , Breed, Grootsch, Stout.
-

* __, m. Breedte , vr. ; One aune de -,
Een: el breed ; fig. Prendre Ie - , Gag.
eer le -- , liet hazepad kiezen , De vlagt

nemen , I7lugten; Au -, Ruim; fig.
Etre au -, Het ruim hebben, In over-

vloed leven ; Metrre q. q. au -, Iemands
omstandigheden verbeteren ; Se mettre
au -- , Het ruime sop kiezen ; Au long
et an - , In de lengte en breedte , Naar
alle zijden ; , Du long et du - , Ter dege. *-, bij valk., als : Faire -, Met
kracht vliegen. *-w-, in de ontleedk.,
naaas van een/ge spieren , Breede
spier, vr.
La! gement, adv. Ruim , Rijkelijk , Over..
vloedig. * -- , Grootsch , Stout.
Larger, V. n. Eenen grooten omweg nemen.
Largesse , f. IVlilddadigheid , vr., ` Ge -

schenk , o. , Gift , vr. ; Pièce de - ,
Munt ter gedachtenis eener krooning,
enz" , vr. ; - de bi, Verhooging van

prijs (der muntstukken), vr.
Largeur, f. Breedte , vr.
Larghetto , adv. in de toonk. , Larghetto
(d. i. tusschen Largo en Adagio).
Largo , adv. in de toonk. , Largo (d. i.
langzaam tusschen Andante en Adagio).
Largts.e , adj. scheepsw., als : Vent -, Bak.
.crags wind, Halve wind, Ruime"wind,
in.; A la -, adv. scheepsw., In volle
zee; Se mettre It la - , Liet ruime sop
kiezen. * -- , m. Volle zee, Hooge zee,
vr. ; Prendre le -- , Tenir Ie - , Faire
--, liet ruime sop kiezen, In zee steken.
Larguer, V. a. scheepsw. , bieren , Schoot
geven. * -, V. n. Uit elkander vallen.
Larigot, m. on : Jeu (In - , (in een orgel) ,
Fluit , vr., Fluitregister , zie Tire-larigot.
Larix, m. zie Melèze.
Larme, f. Traan, m.; fig. Larmes de cro.
codile, K,okodillentranen, Geveinsde
tranen , nl. nzeerv. * -, fam. Droppel,
in., Traantje, Scheutje, o. *—, in
de natuurti. , als : - de verre , -- batavique, Glastraan, sis. * -, bij jag., als:
Larmes de plomb , Musschenhagel , m.
Larmicr, m. Uitstek (aan eerreu muur,
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om voor te korren, dat het water langs
denzelven loopt), o. * --, Uitstek, Uit«
stekende gedeelte , o. * -- , zie Larenier.
Larrnières, f. pl. Endelhoekjes aan de oogen der herten , o, meere.
Larmiers, m. pl. Weeke zijden (aan het
hoofd van een paard .) , vr.

Larmoyant, te, adj. Schreijend , Weenend.
* —, als : Comique --, Aandoenlijk blij.
spel, o.
Larinoyer, V. n. Schreij`en, Weenen , Grij
nen.
Larron , m. Dief, n:.; spr. w. L'ocension
fait le — , De gelegenheid maakt den
dief; S'entendre comme larrons en foire,
Twee handen op éénen buik zijn. *--,
in den "bijb. , Moordenaar (d. i. een
der twee boosdoeners , tusschen welke
Jezus aan ?het 'kruishout werd geklonken) , ns. * _, bij boekbind. , Oor* (in.
een boek , dat niet afgesneden is) , o".
* ..,bij boedrukk. , Stukje papier, dat
op een vel zit, en daardoor verhip.
Bert, dat het vel op die plaats gedrukt
wvordt, o., Dief, m.
Larronneau, 'te. faut, Kleine dief, m.
Larve, f. van gekorvene dieren , Masker,

o. * -. , Spook, Spooksel, o.

Laryngé, ée., adj.' Tot. de Larynx ehoorende.
Laryngographie , f. Beschrijving der , La.
rynx , vr.
Laryngologie , f. Kennis der Larynx, vr.
Laryngotomie, f. "Ontleding der Laryrx, vr.
Larynx , in Strottenhoofd, o., Larynx, vr.
Las ,, interj. bijna buiten gebruik , zie Hé.
las, * —, m. zeker werktuig der goud.
pletters. - "* — , in eene schuur , Berg.
plaats voor het koren , vr. * -- , sse ,
adj. Vermoeid , Bleeds, Moe,
Lascif, ive , adj. , Lascivernenr, adv. Wel.
lustig, Weelderig , Geil, Dartel.
Lasciveté , f. Wellustig held . Weelderigheist, Geilheid , Dartelheid , vr,
Lassant, te, asij. Permoeijend.
Lasser , V. a.' T7ermoei jen. * -- (se) , v. pr.

Zich vermoeijen , Moede worden, Zich
vervelen.
Lasseret, zie Laceret.

Lasserie, f. Fijn vlechtwerk , spanden.
werk, o.
Lassière , f. Wolfsnet , o.
Lassie , ni. Zijden watten, vr, so re, *—,
Stof van de slechtste zijde, vr.
Lassitude, f. Vermoeidheid, vr. *—, Per.

veling ,

vr.

Last, na. Last , o.
Last -geit, m. Lastgeld , 0.
Lastrio, m, zeker deksel voor gebouwen.
Latent, te, adj. in de geneesk., Verborgen.

Laté'ral, Ie, adj. , Latéraletnent, adv' han

de

zijde

,

Zijde

... ,

Aan

de zijde.

Latercule, m. bij de Grieksche keiz. , OpK
ziener over het kabinet,
Latere , in : A — , zie Légat.
Lathyrus , m. Lathyrus , vr.
Laticlave, ra. bij de oude Rom..,

zeker

lang eerekleed.
Latin, ne, adj. Latijnsch. *—, scheepsw.,
als: Voile latine, Driehoekig zeil , o.
* - , m. Latijn , o. ; fig. — de cuisine,
Keu kerilatijn , Kramerlatijn , Potjes.
latijn, o. ; Marchand de --, Geleerde
gek, m.; fain. Etre au bout de son — , Niet
meer weten , ' wat men zal aanvangen;
Avoir perdu son —, Yergeefsche moeite
gedaan hebben.
Latir,ier , m. veroud. , Tolk , Vertaler , m,
Gatinisation, f. Geven van een' latijnschen
uitgang aan een woord, o.
Latiniser, V. a. Een' latijnschen uitgang
geven aan . .
Latinisme, an, Latijnschheid , vr. , Lat pismus , 0.

Latiniste-, m. Latinist , m.
Latinité , f. Latijn , o. , Lati j nsche- taal,
vr. ; Basse -- Taal der lati j utsche schrijvers uit de laatste tijden , waarin
het volk nog latijn sprak, vr.
Latirostres , m. pl geslacht van vogelen,
Breedsnaveligen, ns. meerv.

Latitude , f. in de aardrijksk. , Breedte,
vr.

; fig.

Ruimte, Uitgestrektheid, vr.

Latitudinaire , adj. w. gebr. , Verdraag.
naam,

La tomie , f. bij de" ouden, Steengroeve,
waarin

men gevangenen opsloot ,

vr.

Latrie , f , als : Cuite de -- , k'ereeri ng

van God

alleen

,

vr.

Latrines, f. pl. Sekreet , o.
Latte f. Lat, vr * -, scheepsw., Lat,
yr. ; -- de caillebotis , .00sterlat , vr.
-- de hone, Ijzeren beslag der juffers

van het stel?gewant , o.

Latter, V. a. Belatten.
Lattis, m. Latwerk (op een dak), o.
Laudanum, m. Plooibaar opium , Lau•

danum, o.

Laude , f. weleer bij regtsgel., Markt

-regt,o.

Laudes , f. pl. bij R. K. , Lof, o. , Lofzangen na

de vroegmis , m. rneerv.

Lagdicanes , m. pl. bij de oude Rom., Ge-

huurde toejuichers, m. meerv.

Laure , f. soort van klooster , dat een ge•

heel dorp uitmaakte.
Lauréat , adj. m., als: Foéte -, Gekroond
dichter, we

Lauréole , f. zie Garou.
Laurier, an. Laurier, Laurierboes , aa. ;
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fig. Cueillir des lauriers , Lauweren plukken, De overwinning behalen.
Laurier-Cerise, m. een boompje.

kom , vr. , Lavoor,, o.
. Lavure , f. , als : — d'écuelles , Sch otelwa•

<

Laurier-e

ux, m. verscheidenheid van

hulst.
Laurier-rose, m. Rozelaurier, m.
Lauriot, m. Bak , waarin de bakkers den

ovendwei l verkoelen, m.
^i. Lavabo , m. in de R. K. kerk , Vinger-

wassching , vr. * —, Doek , waarmede
de mispriester de . vingers afveegt, m.
*--, Blad, hetwelk de woorden, be.
vat, die hij bij deze verrigting uitspreekt, vr.
Lavage, m. A^asschen , o. , Wasschi ng ,
vr. *—, van spijzen, die waterig
zijn, Spoeling, vr. *.—, Gebruiken
van veel water en andere dranken, Drinken, o. ; van hier: Prendre une médecine en —, Een geneesmiddel met geel
water -innemen.
Lavagne , f. soort van lei,
•

Lavanches , zie Avalanches.
Lavande, f. Lavendel, vr.
Lavandier,, m. aan het hof, Waschmees-

ter,. m..
Lavandière, f. Waschvrouw, vr.
Lavarages, zie Avalanches.
Lavaret, m. een visch.
Lavasse , f. Stortregen , m.
Lave , f. Lava , vr.
Lavé, ée, adj. van kleuren, Bleek, Ligt.
Lavée , f. , als: — de lain.e, Hoop gewas schen wol, m.
Lavége , f. Potsteen , Zeepsteen , m.
Lave-main , zie Lavoir.
Lavement, m. Wassching, vr. *—, in de

geneesk. , La rement , o. , Klisteer , vr.
Lavender, m. soort van gebloemd linnen.
Laver , V. a. Wasschen ; fig. — la tête a
q. q., Iemand den mantel uitvegen. *.—,
Besproeijen , Bespoelen , Ploeijen langs.
*—, Zuiveren, Reinigen, Schoon maken. *—, bij schild , Wasschen. *—,
Door lijmwater halen, Planeren. *(se) , v. pr. Zich wasschen ; fig. Se —
d'un crime, Zich van eene misdaad
zuiveren ; Je m'en lave les mains , Ik
was mijne handen in onschuld.
Laveton , m. Kaardsel , o. , Kaard wol , vr.
Layette, f. Tfaatdoe k , m.
Laveur,m. Wasschei, m.; — de vaisselle,
Vatenwasscker , m.
Lb'euse , f. LXtaschster,_vr.; — d'écuelles,
Yatenwaschster , vr.

Lavezze, zie Lavége.
Lavignon, m. zekere schelpvisch.
Lavis, m. bij teeken. , 1Kasi chen , o., Was-

sching, yr.
Lavoir, m. Waschplaats p vr. , Waschhok,

o. * --• , Kanonsvi sch, m. *--, Watch-

ter, Spoelwater, o. ,Spoeling, vr. *--,
Wasschen (der metalen), o. *—, Door
wasschen verkregen goud of zilver, o.
Laxatif, ive , adj. Openend, Laxerend.
Laxiflore , adj. Losbloemig.
Laxité, F. Slapheid , vr.
Layer , V. a. Boomen teekenen, welke bij
liet kappen moeten blijven staan. *—,
bij steonh., Kappen, Behouwen.
Layetier, in. Kastemaker, m..
Layette, f. Lade , La , vr., Koffertje
o. , Doos , vr. * - , Lui je.rmand , vr.
Layetterie , f. Kastcnmakersberoep , o.
Layeur, ni. Die de boonren teekent , zie
Layer.
Lazange, f. zeker lintvormig deeg.
Lazaret , m. Lazaret , Pesthuis , o.
Lazulite , f. zie Lapis-lazuli.
§ Lazzi , m. pl. Stomme bedrijven, o. ncrv. ,

Stom spel , o.

Le, art. m. (La, f., Les, m. et f. pl.),
De , Het , Den ; — père, De vader,
Den vader; La mère , De moeder; Les
pères ou les naères , De vaders of de
Moeders. * — , pron. pers. m. (La , f.
.. Les, m. et f. pl.) Hem , Denzelven

Het , (Haar , Dezelve , Hen, Dezelve, Ze).

Lé , m. Baan , Breedte , vr. * — Jaag.
pad , o.

Leard , m. Zwarte populier , m.
Lebererz , m. Levererts , m.
Lebergyps, m. Levergips , vr.

Léberopal, m. Leveropaal, m.
Lebers.path, Leberstein , M. Leverspath
Leversteen, m.
Lécanomancie , f. zekere waarzeggerij
waarbij men steentjes in het water
wierp.
Lèche, f. bas , Snede, vr., Sneedj e , a.
(b. v. van spek). *_, zeker vernis.
* — , zie Ache.
Lècbefr te , f. Braadpan , vr.
Lèche-pate, M. ongerijmde naam voor:
Unau.
Lécher, v. a. Lekken, Likken, Aflikken,
fig. 41 te naauwkeurig bewerken, Lik.

ken.

Lecht, m. zekere maat van twaalf Barils.
Lecon, f. Onderrigting, Onderwijzing,
Les, vr. ; fig. Faire la - à q. q. , Iemand
de les (laten) o pzeggen. * --, hetgene
een leerling van buiten moet leeren,
Les, vr. * —, onderwijs in eenige zvetenschappen, Les, vr., Collegie, o.
*_,van ees:eia schrijver, Lezing, vr.
fig, fain. Wijze (van verhalen), vr.
)
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Lecteur, in. Lezer,, m.
Lecticaire , m. bij de oude Rom., Draag

makkelijk; fig. Ligt, Luchtig, Oppervlakkig, In het voorbijgaan -,
Onvoorzigtig , Onbezonnen.
Légèreté , f. Ligeheid , vr., Ligt..
Ligtvaarheld, Vlughoid, vr.
digheid , 0 n bedachtzaamheid , Ligtzinnigheid, Onbezonnen/aoid, vr.
Légile, in. Lesrenaardoek (bij de mis) , na.
Légipn , f. Keurbende , vr. , Legioen , 0.;
fig. fain. Groote menigte, Heir, o.
in den bijbel, als : Légions d'anges , Le.
gioencn van engelen , na. ineery.
als : - d'honneur,, Legioen van eer , o.
Légionnaire, in. Soldaat eener keurbende,
na.
Ridder van het legioen van
eer, na.adj. Tot het legioen be.
hoorende.
Législater, V. V. II. W. Wetten naakçn.
Législateur , na. Wetgever , in.
Législatif, ive, adj. oJetgevsnd.
Législation , f. Wetgeving , vr.
Législatrice , f. Ivetgeefster , vr.
Legislature , f. Weegevend ligchaam , o*-, Tijd , gedurende we/ken een wetgevend ligchaarn vargaderd is, na.
Légiste , m. Regesgeleerde, na. ".-, Student in de regeen, M.
Légitimaire , adj. Op het kindsdeel betrekking hebbende. *_, M. Die aegt op
zijn kindsdecl heeft.
Légitimation, f. Echtea (van een kind),
0., Echeing, vr. IZoerleggen en
erkennen van geloofsbrioven , 0. , Legi.
tin2a;ie , yr.

bizarmaker, t,z. Drager (cener,
draagbaar), in.
Lectisternes , m. p1. zekere feesten bij de
ouden.
Lectrice , f, Lesster ,
Lecture, f. Lezen, 0. , Lezing, Lees.
kunst , vr. , Lezen, o., Lezing,
Vr. * , Gedurig lezen , o. , Belezenheld, Lectuur, vr.
Lède, f. JJliddcn (sever zoutgroef), o.
Lée , adj. f. , als : Greffe - , zekere ent.
Légal, le, adj, Légalemenc, udv. IVettig,

Wettigljk , LegaaL
Légalisation f. Legalisatie , vr.
Légaliser, V. a. Geregeelijk bekrachtigen,

Legaliseren.
Légalité , f. Wettigizeid , vr.
Légat , m. van den paus , Stedehouder,
Legaat , in. ; van hier : - a latere , Ge.

Zant van den paus , in.
Légataire , in. Degene , aan wien eene er.

fenis bemaakt is, Erfgenaarn, Legatans , na.
Légatine, f. zekere stof.
Légation , f. Srede/aouderschap , o. , Legatie , vr. (zie Légat) * _ , Gezant-

schap, o., Legatie, vr.
Légatoire , adj. , als : Province - , Pro-

vincie , welke de Romeinsche keizer
door een' legaat liet besturen , yr.
Lége , adj. sclaeepsw. , ale: Faire un retour -, Zonder vracht terug komen;
Vaisseau - , Schip , dat niet genoeg

geballast of te ligt is , o.
Légendaire , m. Legendenschrijver , in.
Légende, f. Leveusbeschijving der hei.

ligen en martelaars, Legende, vr. "-,
aan tenen gedenkpenning , Omschrift,
Opschrift, 0.
Léger, ère , adj. Ligt , Met zwaar. 'p.-,
Ligt, Gering. *_, Ligt, Onbedul
dend , Gering. * - , Ligt, I'lug ; van
hier : Avoir la main légère , Eene ligee
hand hebben; Cavalerie légère, Ligee
Ligt , Luchtig,
ruitevij , vr.
Ligezinozig , 1ufc. * _ , Oppervlakkig,
Gering; fi g. Etre - de cerveau , Avoir
-

la tête légère, l'esprit en le cerveau -,
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-, Geoorloofd
Légitirne, a dj. JiJeltig.
(volgens de wetten)., Billijk,

Behoorlijk , Betamelijk. , f Wet.
tig deel, Kindsdeel, o.
Ligitimemeut, adv. Wettig, Met rego'.
Légi:ianer, V. a. 1/oor echt verklaren , Echten.- , als : - sea pouvoirs , Cu : Se
-„ v. pr. Zijne geloofsbrieven doen er.
kennen.
Légitianté, f. Echtheid van geboorte, vr.
*_, Billijkheid, yr. "-, Wettig.
heid, vr.
Legs, in. Erfgift, vr. , Legaat, 0.
Léguer, V. a. Vermaken, Beonaken.
Legume , in. Groente , vr. -, PeuJ
vrucht vr. - , Peul , vr , zie Gousse.
,

Léguanineux , use, adj. in de plantk. , als:
Plantes légumineuses . Planten Welker

]Viet yeel verstaosd hebben. *
van
stijl , euz. , Gemakkelijk , I7loeijend,
*_,
Aangenaam, Ongedwongen.
als:
Propos -, Onbedachtzaam-gesprek, o.

Léguminiforme, adj. Naar eene peal ge.

gère , ado. Ligt (gekleed of gewapend)
fig. Ligtzinnig , Onbezonnen.
Légèrernent, adv. Ligt , Luchtig , Ge-

Leiche , zie Laiche.
Letnme, na. Voorafgaande stelling, vr.,
Lemma , 0. in tIC toonk. , zekere
rust.
Leaning, na zeker dier, Berginuis, vr.

* -, in de bouwk. , Doorluchtig , DeerZiiig ; ook: Légers ouvrages, Klein
werk, Bijwerk, o.als: A la lé

zaden in pen/en bea , zijn, vr. nsrv.

lijkende.
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Lemming, m. 1Voordsche bergrot , vr.
Lemniseate , f. zekere kromme lijn in de

Léontopétalon, m. eens plant.
Léontopodion, m. bij de ouden , eene plant,
Leeuwenvoet, m.
Léopard , m. Luipaard, m.
Lépas , m. geslacht van schelpen , zie
Palette.
Lepidoïde , adj. , als: Suture —, Schil•
ferachtige naad (der hersenpan) , en,
Lépidoptéres , m. pl. Viervleugelige insecten , o. meerv.
Lèpre, f. Melaatschheid , vr. * --, bij
tuinl. , Schurft , vr. en o.
Lépreux , use , adj. Melaatsch. * -- , van
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gedaante eener 8.

Lemniscéros , m., zekere kromme lijn
Liefdestrik, m.

Lemnisque, m. Band, waarmede de kroon,
enz. der overwinnaars gebonden werd,
M. * — zeker teeken in de oude handschriften ( • i • ).
§ Lémur, m, naam der vierhandige zoogdieren van het geslacht Maki.
Lémurales , zie Lémuries.
Lémures , m. p]. Kwade geesten , Kwel.
geesten ; m. meerv.
Lémuries , f. pl. Feesten ter eere der Lemures, o. meerv.
Lendemain , m. Volgende dag , m. ; Le —
de ... , De dag na .. .
Lendore, m. pop. Yadzig mensch, Lui.
aard, m. * —, f. Lui wij f of meis -

planten, Schurft. * _, m. Mela atsche,
m.; H8pital pour les —, Leprozen huis, o.
r éproserie, f. Leprozenhuis, o.
Leptynite, f. Oorspronkelijke rots , vr.,
kp'itsteen , m.

Lequel , pron. rel. m. (1 Laquelle, m. p1.,
Lesquels . f pl ., Lesquelles,) Die, Welke,
Trien , Welken.

je, o.

Lénées, f. pl. Bacchusfeesten (te ,tithe.
no), o. meere.

Lénifier, V. a. in de geneesk. , Perzach•
ten.

Lénitif, ive, adj. Verzachtend. *--, m.
Verzachtend middel, o.

Lent , te , adj. Traag , Langzaam ; Etre
— h donn'er,, Traag in het geven zijn.
Lente, f. Neet, vr.
Lentement, adv. Traag, Langzaam.
Lenter , V. a. bij koperslag. , Drijven.
Lenteur, f. Traagheid, Langzaamheid,
vr.

Lenticulaire , adj. Linsvormig. *

, f.

Linsvormige versteende slak, vr.

Lenticulé, ée, adj Linsv ormig.
Lentiforme , adj. IVeetvormig.
Lentille , f. geslacht van planten , Lins ,
Linze , vr. * — , in de vergezigtkunst ,
.

Lins, vr. *--, Zomervlek, Sproet,
vr. *—, aan een horologie, Lies, vr.
Lentilleux , use, adj. Sproetig.
Lentisque, adj. van een' brandspiegel,
Uit twee linzen bestaande.
Léonesses, adj. f. pl. , als: Ségovies —,
Leonsche wol , vr.
Léonin, ne, adj. Pan den leeuw; enkel
in : Société léonine , Maatschappij ,
waarin de sterkste zich alles toeëigent.
*_,van zekere Latijnsche verzen, als:
Vers léonins , .Rijmende (Latijnsche)
verzen , o. meere.
Léontiasis , m. et f. bij de oude geneesh.,
eene ziekte, waarbij de lijder een wild
voorkomen heeft,
Léontioqes , adj. f. pl. , als : Fêtes —, on:
*—, m. pl. zekere feesten ter eere van

den God lVlithra.
Léontodon, m. bij LXNN., Leeuwentand, m.

Les, pl. van Le, La, zie Le.
Lèse , adj. Beleedigd , Geschonden , als
Lèse-majesté , Najesteitschennis , vr.;
Lèse-nation, Beleedigde natie , vr.
Léser, V. a.^ Benadselen , Beschadigen;
van hier : Etre lésé d'outre moitié , Ee-

ne waar onder de helft van de waarde
verkocht , Meer dan de helft op eene
waar verliezen.
Lésine, f.1/erregaande gierigheid, Over.
drevene spaarzaansheid , vr

Lésiner , V. 1i. Zeer gierig zijn , Over.
dreven spaarzaam zijn (in , sur).

Lésinerie, f. Karigheid, Gierigheid, vr.
Lésion , f. bij regtsgel. , Nadeel , o. , Scha de , vr. * — , in de geneesti. , Kwetsing , vr.
Lesse, f. zie Laisse.
Léssive , f. Loog , vr. ; van hier : Faire
la — , Wasschen ; fig. fam. Groot ver.
lies, o.
Lessiver , V. a. Met loog ivasschen , IVas.
schen.
Lest , m. scheepsw. , Ballast , m. ; Revenir
sur son — , Zonder vracht terug ko•
men.

Lestage , m. Ballasten , o.
Leste , adj. , Lesternent , adv. Vlug. * --,
Ligt of Luchtig gekleed ; van hier :
Equipage — , Fra .i j e equipage met
vlugge paarden , vr. ; fig. Slim, Ge.
slepen.
Lester, V. 'a. scheepsw. , Ballasten.
Lesteur, in. Ballastschuit , vr.
Lestrigons , rm. pl. Lestrigonen, M. mrv.
Létique , f. zie Léthech.
Léthalité 9 f. poodelijkheid , vr.
Léthargie , f. Slaapziekte , Slaapzucht,
vr. ; fig. Gevoelloosheid , vr.
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Léthargique , adj. Slaapzuchtig.
Léthé , M. Stroom der vergetelheid , m.
l.étbech, in. zekere Joodsche maat.
Léthifère , adj. Doodeli j k.
Lettre, f. Letter, vr.; - capitale, Hoofd
vr. ; - labiale, Lipletter, vr.-letr,

een, Hunne vrienden, aanverwanten,
enz., M. meerv.
Leurre, m. Lokvogel , m.; fig. Lokaas, o.
Leurrer, V. a. (Den valk) wet den lok
Aanlokken, Lok.-vogelafritn;.
ken , Verleiden, Bedriegen.
Levain, no. Zuurdeeg, o., Deesem, m.;
van hier : Mettre en - , Doen gieten;
fig. bij godgel. , Zuurdeesem , m. *
in de geneesk,, Overblijfsel eener ziekte , o.; van hier: fig. Overblijfsel (van
haat, enz.), d4ngeltje, o.
Levant , adj. m. , enkel in : Soleil -, Opgaande zon. ` --, ni. Opgang , m., Oosten , o. * -, Levant, vr.
Levantin , ne , adj. Oostersch, Levantsch.
*--, m. Iemand uit de Levant, m, *_,
Levantvaarder,, m.
Levantine, f. eene stof, Levantive, vr.
Levantis, m. Soldaat op eene (Turksche)
galei , m.
Lève, f, Lepel in Bene klosbaan , m.
Levé, m. in de toonk., zekere tijdmaat,
Opslag, M.

* - , Letter, vr., Schrift, o. * —,
als : - dominicale , Zondagsletter , vr.
* —, Letter , yr. , Letterlijke zin,
m.; A la -, Au pied de la -, Naar
de letter, Letterlijk; van hier: Aider
à la -, Uitleggen; Traduire à la -,
Letterlijk overzetten. *-, Brief, m.,
Letteren, vr. meerv. ; van hier: -- de
change , Wisselbrief . 117issel , 1n. ; -circulaire , Rondgaande brief, m. , Ci rculai re , vr. ; Lettres de créance , Ge
ook : (Lettres de-lofsbrievn,m.;
crédit,) Credietbrieren, m. meerv.; de voiture, Prachtbrief, m. ; Lettres patentes, Open brieven, ns. mrv. ; Lettres
de grace, Brieven van gratie, in. mrv.;
fig. fan. Ce sont lettres closes , Dat is
een geheim. * - , pl. Lettres , Lette
vr. tnrv., Letterkunde , vr.; van-ren,
hier : Belles-lettres , Fraaije letteren
vr. meere.
Lettré , de, adj. Geletterd. * -, m. Letterkundige, m.
Lettrine, f. Kleine letter , vr. *—, Titel (der kolommen in een woorden.
boek) , m.
Leucachates, f. soort van wit agaat.
Leucanthemon , Leucanthexnis , Leucanthemos , Leucanthemum , m. eene plant der

ouden, met witte bloemen , geel van
binnen.
Leucé , f. Witte vlak in de huid , vr.
Leuchspath , m. Lichtend spatic , o.
Leucite , f. zie Grenat blanc.
Leucoion , Leucoium , ni: bij de ouden ,

Witte violier, m., Lakooi, vr.
Leucoma, Leucome, m. [Witte vlek op het

korenvlies, vr.
Leucophlegmatie, f. Witte waterzucht,

vr.
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Levée , f. Inzameling , Insogsti ng, vr.

* -, Inzameling, Heffing , Inning, yr.
* - , Ligting (voor de krijgsdienst) ,

vr. ; van hier : Faire ur}e - de bou•
cliers , Den oorlog beginnen. *-.-, bij
kleertnak., enz., Van de breedte afgesnedesn stuk, o. * --, bij ivondh., als
- de l'appareil, ,elfneming van het ver.
band , vr. * - , in de werktuigk. , zie
Camme. * -, aan de as van eersen papiermolen , Vuistel, m. *-, tij wev. ,
Opgeheven deel der schering, o. ; ook:
Gedeelte van een weefsel, dat gemaakt
wordt zonder den boom te veranderen ,
o. * -, Hooge einde in eene boot, o.
* _ , Steken naar den ring , o. * —,
gaai , Kade, vr., Wal l m. *- ,Schei ding (eener vergadering), vr. *--,
Opbreken (van een beleg), o. * -,als:
- du scellé , Ontzegeling, yr. * - , als:
Faire la -- d'un corps mort, Een lijk
naar de begraafplaats dragen. * -, in
het kaartsp. , Trek , Slag , Steek , m.
*.-, scheepsw. , als : I1 y a de la -,
De zee rijst.
Lever, V. a. Opheffen, Heffen, In de
hoogte . ig ten. * - , Op/oefen , Optillen , Opligten , Opbeuren , Beuren, Til
hier : - Ie voile, Den siuijer-len;va
-

Leucorrhée, f. Witte vloed, m.
Leuco-saphir, m. Witte saphir , no.
Leudes , m. pl. bij de eerste Fr. kon., Ge.

trouwen , m. meerv.

Leugaire , adj. f. , als : Colonne .-, Mijl

oude Rem.), m.

-pal(der

Leugeon , m. Hoeknet , o.
Leur , pron. pers. m. pl. et f. p1. Hun,

flan hen , Haar , flan haar , Denzel.
ven, dan dezelve , Derzelve , Dezel.
ye , flan dezelve. * - , pron, poss. adj.
Hun , Haar , Derzelver , Derzelve. *-,
m. (De) hunne , (Het) hunne , (De) hare, (Het) hare; Les leurs, De hun-

opslaan ;

- un tonneau,

Een vat op-

zetten; L'aimant léve le fer, De mag niet trekt het ijzer aan ; - tone amarre, Een aangeslagen touw losmaken;la main sur q. q. , De hand tegen ie.
mand op/oefen (om hem te slaan; fig,
- la mom, De vingers opsteken (om te
42 *
-
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zekere tang bij verlossingen gebrulzwerepi) ; J'er lèverais la main , Ik Zou
kelijk.
er op zweren ; - Un corps mort, nfl ca
davie , Een lijk laten wegbrengen; - Levière, f. Touw op eene spil, om de
netten op te halen, o. , Windlijn , vr.
Un corps saint, [Jet ligchaam eens heiligen uit het graf nemen en openlijk Lévigation, f. Permaling, vr.
ten toon stellen ; - on enfant , Een (te Léviger, V. a. I7eronalen , Tot een zeer
fijn poeijer maken.
'ondeling gelegd) kind laten opnemen
en naar het vondelingshuis brengen. Levis, adj m., enkel in : Pont - , Op.
* - , Afnemen , Wegnemen ; l'appa.
haalbrug, 1/aibrug, vr.
reil, Het verband afnemen; - le scel- Lévite , us. Levijt , us.
Je, Het zegel afnemen , Onezegelen;- Lévitique , m. Leviticus , us.
Levraut , m. Jonge haas , M.
tine serrure , Een slot afnemen.
Afnemen, 4fsnijden, Nemen. s-, Lèvre , f. Lip , vr.
Ontvangen , Heffen , Innen ; van hier: Lévreteau , m. Zeer jonge Isaac, us.
Inzamelen ; — les grains, Het koren Levrèterie , f. Afrigten der windhonden,
- Wiudhondenhok , a.
0.
inzamelen. *_ Opbreken , Eindigen
- le siêge , Het beleg opbreken ; — le Levreteur, m. Afrigter van windlsonden,m.
piquet, Het piket intrekken ; — la gar- Levrette, f. Wijfje van den windhond, o.
Levretté , 6e , adj. Lang en dun als een
de , la sentinelle , De schildwacht afloswindhond.
sen ; — les defenses , Het verbod opheffen ; (lii een' omgekeerden zin :) — bon- Levretter , V. fl. Met windlsonden jagen.
*.____, van windhonden, Werpen.
tique , Een' winkel opzetten ; - ménaLévriche , 1. Wijfje van den Italiaange. Eene huishouding opzetten , begin
sc/sen qvindhond, o.
non. -, Aanwerven , Ligten ) Op de
been brengen , Oprigten. * _ , bij land- Lévrier, m. Windhond , us.; - a lièvres,
Hazenwindhond , us. ; - a loups , Wo ifsmet., Opnemen, Opmeten. t—, inver,vindhond, us.
schillende meer of minder fig. uitdrukkin
gen , als : - les épaules , De schouder: Lévron , m. Italiaansche windhond, us.
ophalen ; Ie pont -levis, De ophaal. Levûre, f. Gist, Gest , vr. °.-, Heege.
ne van iardeerspek wordt afgesneden ,
brug ophalen ; - l'étendard , De vaan
opsteken ; — l'étendard contre q. q., Zich Lexiarque , in. te Athene , Ambtenaar welke het gedrag dergenen moest onder.
openlijk tegen iemand verklaren; - le
zoeken, die men in de's rang der Prymasque , Het masker afligeen ; - une
Canon toeliet.
difficulté , Eene zwang/leid uit den weg
ruimen; - on doute, Eene twijfeling Lexicographe,m. Woordenboekschoijver, m.
%egnemen ; - on cheval a conrbettes, Lexicographie, f. Schrijvan van een woor
denboek, a.
Een paard courbetten laten maken ; Fai.
re - nu lièvre , Eenen haas opjagen; Lezicologie , F. Kennis van of I7erhandeiing over de beteekenis der woorden , vr.
fig fam. — le lièvre , De kat de bel aan
binden; Le domestique lève son maitre, Lexicologque , adj. Te: de lexicologie be.
boo rende.
De bediende wekt zijnen meester ; une main, Eenen slag (in het kaart- Lexique , ad j . m. , als : Manuel , Grieksch
handwoordenboek , a. °—, m. Waar.
motte,
arbre
en
Un
spel) opnemen ,denboek , inzond. der Gsieksche taal, a.
Een' boom met de aarde aan de worte Lez , us. veroud. , zie Lé. * prép. ver
telen uitnemen ; - une sentence chez ..
oud., Bij.
Een vonnis ligten hij . . . ,- — son ame nu:
q, ch. , Zijuezinnen opiets zetten. - Lézard , na. Haagdi: , Hagedis , vr.
(se), V. pr. Opstaan , Zich oprigten. Lêzarde , f Berst in eenen muur , on.
Wijfje der haagdis , o.
*_, van de zon, enz, Opgaan. *,
Opstijgen , Opkomen , Ontstaan ; ook: Lézardé , ée. adj. van muren, Gebarsten.
Zich verheffen. * v n van zaden, Liage , rn , eis : Fil de - , Bindgaren , a.
* — , in kruidm. , Vermenging , yr.
Opgaan. *_, van deeg , enz. , Rijzen.
* — , m. Opstaan , Lever„ 0. , Op. Liais , us. , als : Pierre de - , zekere bar.
de steen , welke tegen het vuur bestand
gaan (der zon, enz),o., Opgang, us.
— , bij wev. , Lange houten roeis.
Lever-Dien , in. Opheffing der hostie bij
de, vr.
de mis, vr.
Liaison , f. J7 rbinding , Zamenbinding
Leveur , m. bij papiertn. , Logger, us.
Vereeniging , vr. , Verbindtenis , vr.
Leveuse, f. Losmaakste', vr.
* — , J7rband , Zamenhang , ti, " ,
Léviathan , m. in den bijb , Leviathan, m.
bij schrijftu. 1 Op/saai ter verbinding der
Levier, in. Hefboom , us. -, bij wondh
-
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letters,

711.

Ilergene men in eene

saus doet, om ze gebonden te maken.
Lialsonner, v. a. (Steenen) zoodanig leg.
gen, dat de voegen in de eene laag op
het midden van de steenen in eene an .@
dere laag komen. *_, Meekalk, cnn.
verbinden.
Liane , f. in Amerika , iflimmende plant,
yr.; van hier: — bruilante,zekereplant
op St. Domingo.
, Toege
Liant , te , adj. Buignaam.
vend, Innemend.m. J.nnemend.
Izeid , Zachtaardig/leid , vr.
Liard, in. oude kopermunt van drie De
—, Zwarte populier,, m.
-niers.
Populier met blinkende bladen , m.
Liarder, V. n. fain Bij kleine sommen uit

deden.
Liardeur, m. pop. Gicrigaard, Gorten.
teller, m.

Liasse,f. Pak (geschriften), o.°—, Lias, vr.
Libage , in. Groote slecht gehouwen blok.
steen , us.
Liban, in. Touw onder aan een net, o,
Libanornancie , f. Waarzeggerij uit 'wie
rook, vr.
Libanotie, te. weiriekende plant.
Libation , f. Drankeffer , o., Wijuplen.

ging, vr.

Libératrice , f. Bevrijdseer , vr.
Libérer, v. a. bij regtsgel., Vrijsprcken ,
Bevrijden , I'rijstellen , Ontheffen. *
(ee), v. pr. Zich bevrijden, Zijne schei.
den voldoen.
Liberté, f. Vrijheid, vr. °.—, Vrijmoe'
dig/acid , Ongedwongenheid , vr.
Speling , vr.— , Pl. Libertés , Vrij.
dommen, m. mrv. , Vrijheden , vr. mry.
Liberticide , adj. Vrijheiddoodend , De

vrijheid verwoestend.
Libertin , ne , adj. Losbandig, Uitgela.
ten , Teugelloos. , in de kunsten,
m. Losbol,
Vrij , Ongedwongen.
, Prijgeest , vs.
Lic/otmis , on.
Libertinage„ na. Losbandigheid , Lichtusisserij, vr.i/rijgees;erij, vr.
*_, Onbestendigheid, Wispelturig.
,'ieid, vr.
Libertine, f. Ongebonden vrouw , vr. of

meisje ,

0.

Libertiner, V. fl. pop. w. gebr. , Los le-

ven, Een losbandig leven leiden. s....
Zich aan ongebondenheid overgeven , Liclatmissen.
§Liberntn veto, us. weleer in Polen, Vrij.
heid tot verwerpen , vr.
Libiditieux , use , adj. w gebr. , Weilus.
(Se), v. pr. pop.

tig, Geil.

Ljbatte , f. Dorp der negers , o.
Libellatique, m. Degene , welke zich van
vervolging wegens het geloof vrijkocht.
Libelle, in. Schoeschrift, Paskwil, o.
bij rcgtsgel. , als : - de divorce, Scheid
brief, m.„ Akte van echtscheiding , vr.;
— d'nn exploit, Uicvaardiging eener

dagvaarding, vr.
, V. a. bij regtegel. , als
- Un exploit, une demande, Bene dagvaarding,
Lenen cisc/a oDstellen. * bij de fl.
nant. , als : — no mandernent, one ordon.
nance, In eene ordonnantie specifice
ren , waartoe de daar vermelde som
fleece besteed worden.
Libelliste, iii. Schrijver van een schot.
schrift, rn
Liber, na. in de plantk. , Binnensclaors, vr.
§ Libera , in. bij R. K. , zeker gebed , Li.
Libeller
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:

bern, o.
Lihéral 4e , adj. huid , Milddadig , Me.
-.
dedeelzaam , Good geefsc/z.
, Eene
edele ziel waardig , Vrijzinnig , Libe.
raal. , als : Arts libéraux , I'rije
kunsten , vr. meen'.
Libéralité, f. Mildheid , Milddadigheid,
vr.., Liefdegaaf, vr.
Libérateur . m. Bevrijder , m.
, Per.
losser, m.
Libération , f. bij regtsgel. , 1-'rijspreking,
Bevrijding, Ontheffing, vr.

Libouret, m. soort van viscislijn.
Libraire , na. Boekverkooper , Boeklsande.
Jaar. -, adj., als: IVarchand, Boekhandelaar , Boekveritooper , m.; Marchande — , Boekhandelares , Boek ver.
Roopeter, vr.
Librairie, f. Boekhandel , vs.
Libration , f. in de sterrek. , ( Schijnbaar)
slingerende beweging der maan om hare as, vr.
Libre , adj. (Librement , adv.) Vrij , Ungebonden, Los , Ongedwongen ; van hier:
Avoir la voix ou is parole -, Eeue duidelijke stem hebben ; Avoir le ventre -,
Gemakkelijk afgaan. * —, Vrij , Onafhankelijk. *_, Vrij, Ongehuwd of
1Viet vrijend. *, t/rij (in het han
delen) ; van daar : Il vous est — de
parler, Het staat U VVJ, te spreken,
Vr,
Gij kunt vrij spreken.
ij Be.
, Vrij, Gemeenzaam,
vrijd, Los.
Ongedwongen , Vrijmoedig., Vrij,
Los , Zedeloos.
Libnrne , £ bij de onden , zeker ligtvaar
-tuig.
Lice , f. Strijdperk , o.; fi g. Entrer en
*_,Ren_
-, In /cc strjjdperktredefl.
Wijze van tapsjtwe.
baan, vr.
Haute-lice., zie
ven , als : Basse.lice ,
die woorden., aan een iveefge.
touw , Kam , waardoor de draden der,
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schering op. of neirgetrokken worden,
t72 . Teef

van eenen jagthond, yr.
Licée , f. zie Lycée.
Licence, f. Te groote yrijlzeid, Teugelloosheid , Ongebondenheid , Losbandigheid.> vr. , in de, kunsten, Vrif
held, yr. * - , bij schrijfrn. , Krul (ter
versiering eener letter), vr. *-, aan
Isoogesch. , Bul, Doctorale waardigheid., vr., Graad van doctor , Vs.
Licencié , 1fl. Licenciaat, Doctor, rn; ès lois , Doctor in de regten , Vs.
Licenciement , UI. 4fdanking (van krijg:.
1

volk), vr.
, V. a. van krijgovolk , /lfdan.
ken. *_ (se), v. pr . Te veel vrijheid
nemen , Zich veroorloven, Uitspatten.

Licenciet

Licencieusement, adv., Licencieux, use, adj.

Buitensporig , Ongebonden, Losbandig.

Liceron , rn Scheerstok der lintwevers, vr.
§ Licet , rn , Priof, o. , Vergunning , vr.
Licette, f. Kam , tot., zie Lice.
Lichen , m. Mos, Lichen , o.
Lichophores , in. p1. Wandragers hij de

Bacchusfeesren, no. vzeerv.
Lichter, m. zeker vaartuig, Ligter, no.
Licitation , f. Verkoop van een in gemeen-

schap bezeten goed, rn

Licitatoire , adj. Tot cone Licitation be-

hoorende.
Licite , adj. Geoorloofd (volgens de wette n) a

Licitemerit , adv. Zonder tegen de wetten
to zondigen.
Liciter ,, v. a. ( Een in gemeenschap boze.
ten goed) ver'oopen.
Licoche , f. zie Lirxooce.
Licol , zie Licou.
Licorue , f. bij de ouden -3 een dier, .Een•
zeker sterrenbeeld,
hsre:s, no 1
Lenhoren . Vs.zie Charanson.
zie Baliste velu ; - de mee, zie Narwal.
Lcou , no. Halster, Halfrer , m.
Licteur, m. bij de oude Rom., Bijidra-

ger , Lictor , no.
Lie, f. lief, Heffe, vr., Droesem, t;:.,
Moêr , Wijn moêr, vr. ; fig. La - do
Het
et gemeen, lies graauw,Janhagel, Jan rap en zijn maat, m., De
h e g-'e des iolks, vr; La —do genre ho.
roiaifl , Het uitvaagsel van het mensch.
dam. , adj. veroud. , nog over in:
Faire chère -, Lenen vrolijken maal-

tijd hebben.

Lie, ée, alj. Gebonden.
s—, Kurk,
Liége, no. Kvrkboom, no.
•o.; Bouchon de — , Kurk, vr. *_,Ba r .
let van eens;: zadel, vr.
Lidger , v a. (Een eer) van kurk voorzien.
Liëgeux , use , a dj. Kurkaciotig.

LIËV
Lien , in. Band, m. ; fig. Band, no.
Lienne, f. bij wev., Draad der schering,

die boven of.' het weefsel ligt, no.
Lienterie , f, Spijoloop , no.
Lier, v. a. Binden, Toebinden, Vasthin.
den, Zamenbinden , Aaneen binden;
van hier: Fou a -, Stapelgek. *
Knoopen , Binden, J7, Vast.
binden. * _, Binden , Vereenigen , Za.
noenvoegen ; van hier: - Coifln;erCe avec
q. q., Met iemand in omgang komen;
- conversation avec q. q. , Zich met iemand in een gesprek inlaten ; - one
partie de divertissement, Lone pleizier..
partij beramen. ° -, Verbinden , Nood.
zaken , Verpligten , Binden., in
(se) -,
de keuken , Gebonden maken.
V. pr. Zich verbinden. Bene verbind.
toni: aangaan. , Zich vereenigen;
van hier: Ineen smelten.
- , Bind.
Lierne , 1. Nokbalk , no.
balk , no.
Lierner , V. a. Met nokbaiken voorzien.
Lierre , rn , ook : - en arbre, - d'Europe,
Klinoop , Eiloof, o.; — terrestre, Aardveil , Desivelsnaaigaree , o.
Liesse , f. vcroud. , nog over in farn. Vivre en joie et en , Vrolijk en opge.
ruimd leven.
Lieu , m. Plaats , vr. ; van hier : N'avoir
n_i feu ni -, Geen te huis komen hebben, Geene vaste woonplaats hebben;
En premier - , in de eerste plaats; En
clernier - , Ten laatste ; Tenir - de,
Verstrekken tot, Dienen voor; Au de, In plaats van; Au - que, Inplaats
dat. °-, 4fkomst, vr., Huis, o.;
Venir de bon -, Van goeden huize zijn
* -„ al:: Tenir q. ch. de bon - , Iets
van goeder hand of nit een goed kanaal
hebben. °-, Plaats , vr., Oord, o.,
Stad vr. , Land Dorp , a. 4an.
leidine Gelegenk eid , Reden , yr. -,
Plaats (in een boek), vr.; van bier:
Lieux communS , Genoeene plaatsen, yr.
nieerv. ; zie ook Lieux.
Liene, f. Mijl, vr.; fig. fam. Vous en
êtes a cent lieues , Vous n'en approchez
pas de cent lieues , Gij zijt er zeer

verre af, Het lijkt er op geene voeten
ofvamen naar.
Lieur, UI. Binder, no.
Lieutenance, f. Luitenantspost, no.
Lieutenant , m. Luitenant , no.
Linux , m. Pl. Sekreet , heimelijk gemak,

Huisje, 0.

Liève, f. Uirtoeksel uit het register Ier

leengoederen, o.

Lièvre , Vs. Haas • no. , Chasser le —r4

re ie -, Op de hazenjage gaan ; fig. J.
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tre peureux comme un -, Zoo bang zijn,
als een wezeltje ; fa+n. C'est là que git
Ie -- , Daar zit de knoop , Daar ligt
de zwarigheid; fig. Lever Ie —, De kat
de bel aanbinden, Een balletje opwer-

Waterlinie, 'vr. *-, in de aardrijksk.,
enz. , Linie , vr., .Evenaar, m. * --,.
twaalfde deel van eens's duim, Streep,
vr. * -, als : - d'eau , a44ste deel
van eenen duim water. * - , als : - de démarcation, Linie van grenssche iding , vr. *-, bij regtsgel. , Linie vr.
Ligné , ée , adj. in de plantk. , Gestreept.
Lignée , f. Geslacht % o. , 4fstammelin.
gen , Nakomelingen , m. neerv.
Ligner, V. a. van den wolf, Bespringen,
Dekken , Spelen met ... * — , bij timmerl., Met de slaglijn teekenen.
Lignerolle, f. Uit de hand geslagen li, n,vr.
Lignette , f. Garen voor netten , o. * — g
zie Brumes.
Ligneul , m. Borsteldraad , Pikdraad, m-.
Ligneux, use , adj. Houtachtig. *
Houtachtige gedeelte van planten, o..
Ligni6er (se) , v. pr. Hout worden.
Lignite , f. Delfstofe li jk hout , o.
Lignolet , m. , als : Couvrir en — , De nok
met leijen dekken.
Lignurde , adj. Roetkleurig.
Ligue, f: Verbond, o. ; inzond. in Frankr.,
tegen Hendrik III. en IV. in, de o6eeuw.
* — , Zamenzwering, Zamenrotting,,
vr.; Ligues grises, De graauwbunders.
Liguer , v. a. Vereenigen , Verbinden. *(se), V. pr. Zich vereenigen of verbinden ; ook : Zaenspannen.
Ligueur, use, m. et f. Eed-, Bondgenoot,
m. en vr.
Ligulé , ée , adj. Tongvormig.
.
Lilacées , f. pl. Siringaardige planten >
vr. meere.
Lilak , Lilas , m. Siring , vr.
Liliacé, ée, adj. Met lelievormigo bloemen.
Lillois , adj. m. , als : Chien --, ou ; * —,
m. zekere hond, zie Islois.
Limace , f. Slak, Slok , vr. * —, Schroef
van Archimedes , vr zie Limas.
Limacon , m. weleer , allerlei schaaldieren ; van hier nog thans : — de terre ,
Lluísjesslak , vr.; Escalier b —, Wenteltrap , vr. * — , zeker stuk aan een
horologie. *—, aan het oor, Slakgang, we
Limaille , f. Tij Isel , o.
Limanchie y f. Buitensporig vasten, o.
Limande , f. soort van viscis.
Limas, m. Naakte slak , vr.
Limbe , m. Rand, m.
Limbes, m. pl. Jloorburg (ader- hei), m.
Lime, f. Pijl, vr.; — sogrde, Snsjvijl,
vr. ; fig. Passer ou Rep sser Ia -- cur,
Beschaven , Verbeteren. :I_ , acne
schelp. *-, kleine zoete limoen. *-,
zie Alpiste.
Limenargae , m. bij de ouden , lavenmeese
ter , ms

pen ; spr. w. 11 a un mémoire de —, Hij
heeft een slecht geheugen; 11 ne faut
pas chasser, courir on courre deux lièvres à la fois , Qui court deux lièvres
n'en prend point , Wanneer men twee
zaken te gelijk zuil doen , slaagt noen
in geene. * —, als : C'est un bec de
—, Hij of Zij heeft een' hazenmond.
*_—, zie Saisine de beaupré. * --, zeker gesternte , Haas , m.
Lièvreteau , m. w. gebr. , jonge haas , ns.
Ligament , m. Band, m., Bindsel, o.
Ligamenteux, use, adj. Vezelig'.
Ligature , f. Laatband , m., Laatwindsel,
o. *-, Band of Draad, om eenetivrat,
enz. af te binden, m. * - , 2anleggen
van banden of windsels, o. * --, bij
boekdrukk., Stukletter , Dubbele letter, vr. *-, Nestelknoopen , o.
Lige , adj. , als : Fief - , Leengoed , o.
Vassal -, Leenman , welke tot persoon.
lïjke leendienst verpligt was, m.; Hotumage --- , Persoonlijke leendienst , vr.
Ligement, adv. , als : Tenir u-ne terse -- ,
Een goed in leen bezitten.
Ligence , f. Leenpligt , m.
Liguage , m. Bloed verwanten eener zelfde linie , m. meerv. , Stam , m.
Lignager, m. Iemand van de zelfde linie.
* -, adj. m., als . Retrait --, Naasting, Benadering, vr.
Ligne, f. in de meetk. , Lijn, yr. * -•-,.
Lijn, Streep, vr. *--, Regel, no,;
van hier : Lignes , Letteren , vr. mrv. ,
Brief, m. ; Mettre un mot à la -, Met
eenen nieuwen regel aanvangen; Donner la -- a q. q. , In "den eersten regel
van eenen brief niets ,anders schrijven
dan de woorden : Monsieur, Madame,
etc. * — , in den koopli-. , als : Metcre
en - de compte , Op rekening stellen;
Mettre hors (de) -, Op den rand schrijven. *-, Lijn, vr. , Rang, -m. *--,
Lijn , vr. , Koord, Snoer, o. ; Planter
des arbres á la - , Boomen op Bene rij

plaatsen. * —, bij vissch. , Hengel , m.;
Pêcher a la —, Hengelen ; Jeter la --,
lien hengel werpen; van hier: -- dor nnante, Zetlijn , vr. *--, in de krijgsk.,
Linie , vr. ; van hier : Mettre des trove.
pes en lignes , Troepen in slagorde scha ren; Troupes de -, Linietroepen. *-,
scheepsw. , Linie , vr. ; Vaissean de -,
Linieschip , o. ; - du fort, Sterkste
plaats van een schip, yr.; -- de l'eau,
-

,
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Limer, v. a. Vijlen, Bevijlen, elfvijlen;
fig. Beiijlen , Beschaven , Verbeteren.
Limeur,, m. Speurhond, sr.
Liminaire , adj. oeroud. , zie Préliminaire.
Liminarque, m. bij de ouden , GrenswachIer,en.
Li;nitatif, ive, adj. Beperkend , Bepalend.
Limitation , f. Beperking, Bepaling , vr.
Limire , f. Grens , vr. , Grenspaal , m.
Limiter, V. a. Begrenzen, Binnen grenzen sluiten. *.-- , Beperken , Bepalen.
Limitrophe, adj. aangrenzend , Aanpalend.
Limoctonie , f. Buitensporig vasten , o.
Limodore , m, geslacht van planten.
Limon , m. Slijk , o. , Modder , ris. ; fig.
Aarde, vr., Slijk , o. *--, Limoen,
m. *--, árin van een lamoen , Boom
eener kar, m. * — , Spil eener wen•
teltrap , vr.
Limonade, f. Limoendrank , ma , Limonade , vr. ; — sèche, Limonadepoeijer, o.
Litnonadier, m. Limonadeverkooper, sn.
Li onadiére, f Limonadeverkoopster, vr.
Limoner, V. n. Zwaar genoeg zijn, om
er lamoenen van te maken.
Limone au , use , adj. Slijkerig, Modderig.
Limonier , m. Lampenpaard , o. * —, Lamoenboof , m.

Limouière, f. Lamoen, o.
Limousin, m. Metselaar (van Limousin),m.
Limousinage, m. Metselwerk van stopsteen
en kalk, Gegoten metselwerk i o.
Limousiner, V. n. Met stopsteen en kalk
metselen , Gieten.
`v Limpide , adj. Helder , Klaar.
Limpidité, f. Helderheid , Klaarheid , vr.
Lirnure , f. Vijlen, o. *--, Vijling, vr.,
Staat van hetgene gevijld is, ns.
Lin, m. Vlas , Lijn, o. ; Toile de —,
Linnen, 0.; Fil de —, Linnen garen;
e. ; Gris de - ., --Tilaskleur , vr. , Vlas. kleurig , Vlassig , Vlassen.
Linaire, f. geslacht van planten , Wild
gras , o. , Linaria , vr.
Linceul, M. veroud. , Laken , Beddelaken,
o. , thans enkel , Doodlaken, Laken , waarin een doode begraven

wordt, o.
Lintoir, m. Stijl van een dakvenster,
ennz. , m.

Linaire , adi. Met of ZVaar lijnen. * —,
UI, een visch.
Linéal, le, adj. In eens regte lijn.
Linéaaternt , in. Trek, Gelaatstrek , m.
Linette, f. Lijnzaad , Lijn, Vlaszaad, o.

Lingard, ra.

Draad, waarmede de wevers

een' gebroken' scheet - graad herstellen,

Linge , in. Linnen , Li j owaat , o. (voor

zou verre liet tot eest rf ander einde

LIPP
gebruikt

wordt,als:) —de table,etc.,

Tafel/innen , Tafelgoed, enz., o.; —
de corps, Hemden, enz,, Linnen, o.;
— d'autel, altaardoek, m. ; Ouvrière
en --, Linnennaaister, vr.
Linger, m., ook : Marchand —, Linnenkeeper, m.
Lingére , f. , ook: Marchande —, Linnen.
koopster , vr. ; Boutique de —, Linnenwinkel, ns.
Linnenhandel,

Lingerie, f.

m. *—, Lin-

nenmarkt, vr. *—, Linnenkamer, vr.

[ingot, m. Staaf, Baar, vr. * —, Stukje
ijzer of/eed, dat men in plaats van
kogels op een geweer laadt , o. •—,

bij boekdrnkk. , Kwadraat , Vierkant.
je, 0.
Lingotière , f, Smeltvorm , m
Lingual , Ie, adj. Taman de tong , Tong .. .
Linguard , m. zie Lingue.
Lingue, f. Leng , vr.

Linguet , in. scheepsar. , Pal , ns.
Linguiforme , adj. Tongvormig.
Liooguisuges , m. pl. zie Hyménoptères.
Linier , m. Vlaskooper , en.
Linière, f. Vlasakker , m. , Vlasland , 1
Linement , m. Smeersel , Liniment , o.
Lintion , f. Smering , vr.
Linon, m. Fijn linnen , Linnen , o.
Linot, m. Vlasvink (het mannetje), m.
Lir_otte, f. Vlasvink (het wijfje), en.;
fig. C'est une tête de — , Hij (of Zij)
ss een regte ligthoofd ; Siffier la —, Zeipen.
Linsoir , m. zie Lintoir.
Linteau , m. Bovendrempel , m.
Lion, m. Leeuw, m.; fig. Leeuw, m.
Partage du —, Deel van den leeuw (volgens de bekende fabel), o. — , zeker
sterrenbeeld , Leeuw, m.
Liooaceau , m. Leeuwenwelp , o. , jonge
leeuw , M.
Liondent, m. Leeuwentand , m. ; — de mer,
— marin , Zee/eeuw, m.
Lionne , f. Leeuwin, vr.
Liourbe , f. Keep in een' gebroken' mast,
om Benen anderen in te zetten , vr.
Lipara, in Pette pleister, vr.
Liparocèle , f. Vetzakbreuk, yr.
Lipogrammatique , adj. Waarin eenige letter of letters niet gevonden worden.
Lipome, in I'etgezwel , o.
Lipopsy cfiie , Lipothyuaie , f. Flaau wte , Be.
zwijming, vr.
Lippe, fx Dikke, vooruit stekende onder_
l; p,, vr.
L4ppée , f. veroud. , Groote n;ondvo1, M. ;
nog gebr. in : Franche -- , Goede maal
voor niet, ir.; Chercheur de fran--tijd
cihes lippées , Tafelschuimer, sn.

LIPP
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Lippitude, f. Leepoogigheid , vr. , zie
Chassie.
Lippu, tie , adj. fain. Die eene dikke lip
heeft. * —, m, , als: Un gros —, Diklip , Hanglip, M.
Lippue, f. , als : Une grosse —, Diklip ,
,langlip , vr.
Liptole , f. zekere figuur der redekunde ,

Liseur , m. Lezer , m. * —, adj. m. , als:
Muscle —, zie Adducteur.
Liseuse, f. Lezeres , vr.
Lisible, adj. , Lisibleinent, adv. Leesbaar.
Lisière , f. Zelfkant, no., Zelfegge, vr.
* — , Leiband (voor kinderen) , m.; fig.
Etre mené à la —, Se laisser Wiener à la
—, dan den leiband loopgin. *--, Zoom,
Kant (van een' akker, van een Bosch,
van eerre provincie , enz.), m. * -- ,
in de vestingb. „ als -- en saillie, zie
Bernie.
Lisoir, m. Schemel eëner koets, waarop
de pi laren rusten, m. * —, zeker deel
aan een wveefgetouw.
Lisse, f. scheepsw. , Rahout, o.; — de
couronnement, Lijst boven aan den
spiegel , vr.; — d'éperon , — de herpes,
Regeling van het galjoen, vr. ; -- de
facons, Snijmeenten, vr. meere. ; -- de
fond , Vloer-senten , vr. nseerv. ; — du
fort, Scheer- senten , vr. meerv.; — de
hourdi , Ilekballe , m. ; -- de plat bord ,
Potdeksel , o. ; -- de rabattue , Vertui
halfdek , bak en koorpan.-nigvahet
je , vr. ; - de vibord , Rahout, Boven
Lisses de porte -han.-stebrkhou,.;
bans , Lijsten van de rust , vr. meerv.
* — , bij kaartenmak. , Wrijftoestel, m.

waardoor neen een denkbeeld versterkt,
terwijl men het schijnt te verkleinen,
b. V. 11 ne halt pas ie vin, IHij haat den
wijn niet.
Lipyrie , f. Inwendige heete koorts , waar
-bij.men
uitwendig koud is, vr.
Liquation, f. zekere metaalscheiding, Li.
quatie , vr.
Liquëfaction , f. Swelting', vr.
Liquéfier, V. a. Smelten , Doen smelten ,
Vloeibaar maken. *_ (se), v. pr. Smelten, Vloei baar worden.
Liquet, m. zekere peer, ook Vallée gehee een.
Liqueur, f. Pocht, o., Vloeistof, vr. *--,
Drank , Sterke_ drank, m. *—, Zoetheid (vn wijn), vr. * --, als — mi1

:

rérale anodine d'Hoffmann , Hoffnaannsdroppels, m. metro'., Lloffrnann, m.
Liquidateur , m. Afrekenaar , m.
Liquidation, f. 4frekenivag, Vereffening, vr.
Liquide, adj. Vloeibaar , Nat.
de spraakk. , als ., Consonnes liquides ,
Tlloeijende medeklinkers (1, no, n, r),
m, meerv. *—, bij regtsgel., Klaar,
Duidelijk,
Zuiver. * —, m. bloei.
sto

f, vr.

Liiquidement, adv. Blijkbaar , Klaar.
Liquider, V. a. Vereffenen , 4frekenen.
Liquidité, f. Tlloei baarheid , vr.
Liquoreux, use, adj. van wijnen, Zoet
tig , Te zoet.
-ach
Lire, v. a. irr. Lezen; fig. Lezen. *—,
Lezen over, Collegie houden over.
Lis , m. Lelie , vr. ; Blanc comme mi —,
Zoo wit als eene lelie, Leliewit , Le•
liet lank; fig. Teint de p-, Lelieblanke
kleur , vr. ; Teint de — et de rose, Kleur
van leliën en rozen; bij dicht., Les —
de son teint, De leliën van haar aan
in de wapenk. , als: Fleur-gezit.*—,
de --, Lelie , vr. - van hier : Etre con -

damné à avoir le fouet et Ia fleur de —,
Tot een' geesel en een brandmerk ver

werden.
-ordel
Lisarde , f. IVijfie van de haagdis , o.
Lisërage , m. Stikking langs den rand,
vr., Boorde;;, o.
Lisérl , no. Stiksel , o.
Lisérer, v. O. Stikken (met bloemen).
Liseron, rn, geslacht van planten , Winde , vr.
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* ---, adj. Glad.

Lissé, m. zeker suikergoed.
Lisseau , m. Kluwen, o.
Lisser, v. a. Glad maken , Strijken, Lik..
ken; van hier : Amaudes lissées, Suie
keramandelen , m. meerv.

Lissette , f. Likbeentje, Polijstbeentje,
o. ` --, zie Licette.
Lisseur, m. Glanzer, m.
Lisseuse, f. Glansster , vr.
Lissoir, m; Liksteen, m. , Likhout , o.
Glanssteen , m. , Werktuig om glad te
maken, o. , Kalander , vr.
Lissure , f. Glad maken , o.
Viste, f. Lijst, Naamlijst, Naamrol,
vr. * —, als: — civile, Jaarlijksche
inkomsten van eenen vorst, vr. mrv.
Listel, m. Vierkante lijst ter versiering, vr.
Liston , m. Randje , o.
Lit, m. Bed, -Ruithed, o.; — de camp,
Veldbed , o. , Buds , vr. ; Faire -- It part , Niet bij elkander slapen ; - de..
la soort, Sterfbed, Doodbed , o. ; — de
misère on de travail , Kraambed , o. ; de table , Bed, waarop de ouden aan
tafel lagen, o,; — de justice, Troon,
waarop de koning in het parlement
zat , too. ; ook : Plegtige Zitting van den
koning inliet parlement , om over staats.
zaken te beraadslagen , vr:; d'ange,
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Ledekant, yr, en o.; Faire le W, Het
bed maken, opmaken, spreiden; spr. w.

Comme on fait son - , on se ' couche

Gelijk men doet , zoo men ontmoet.
* --, Bedstede , vr., Ledekant , vr. en
o. *--, Huwelijk, Bed, o. *_,Bed,
v. , Legerstede , vr. * -- , Bed , o. ,
Bedding , yr. eener rivier , enz. * - ,

Laag , yr. * --, scheepsw. , als : - de
marée, Kabbeling van tegen elkander
loopende strpomen , vr. ; - du vent,
Rigting van den wind , vr.
Litage, m. JVaaifen van een' dikken draad
langs den zelfkant van laken , o.
Litanie, f. fig. fain. Lijst, Optelling, •vr.
Litanies, f. pl. Litanijen , vr. meers.
Liteau, m. Houten roede of lijst, vr. * -,
Leger, o. waar een wolf des daags ligt.
* -, pl. Liteaux , Bonee strepen (aan
servetten), vr. meerv.
Liter, v. a. (1/15th) met lagen in de tonnen leggen. * -, (Laken) aan den zelf
kant met eene koord benaaijen.
Liteuse, f. l'rouw, welke den zelfkant
benaai t , vr.
Lithagogue , adj., als : Remède -, Steenverdrijvend middel, o.
Litharge, f. als: - d'argent, Zilverschuim,
o.; - d'or, Goudschuim , o.
Lithargé, ée , Lithargiré , adj. Met Zilverof goudschuim vervalscl2t•
Lithiasie , f. Ontstaan van den steen in
-

her menschelijke ligchaam, o. *—,
zekere puistigheid der oogleden, vr.
Lithiates,m.Steengezuurd zout,o.zieUrate.

Lithigne, zie Urique.
Lithizonthos , m. bij de ouden, Indische
karbonkel, M.
Lithobiblion , ;n. TZersteend blad , o.
Lithocolle , f. Diamantlijn , vr. en o.
Lithographe, m. Degene, die op steen
schrijft , teeken t , enz.
Lithographie , f. Steenbeschrijving , vr.
* - , Steendrukkunst , Lithographic, vr.
Lithographier., v. a. Steendrukken.
Lithographique , adj. , als : Art —, Steendrukken, o., Steendrukkunst, vr.,
Steendruk , m.
Lithoïde, adj. Steenachtig , Steenvormig.
Litholabe , in. Steentang , vr.
Lithologie, f. Verhandeling over de stee
vr.
-ne,
Lithologue , m. Steenbeschrij ver , Steen.
kenner, m.
Lithotnancie , f. Waarzeggerij uit het ge•
luid van steepen, vr.
Lithontribon, m.- Poeder dat. den steen
doet breken en lossen , 0.
Lithontriptique , adj. Den steen verdrij•
vend.

Litbopliage, m. Leiworm, worm, die in
bijen leeft, Steeneter , m.
Lithophos,phore, f. Phosphorsteen, m.
Lithophylles, m. p1. Versteende bladeren,
o. meerv.
Lithophylluzn , zie Lithobiblion.
Lichophyte, m. Steenplant, vr.
Lithotome, m. pl. Mes bij het snijden
van den steen gebruikelijk , o.
Lithotomes , m. pl. Natuurlijke steepen'
die gesneden schijnen , meerv.
Lithotornie, f. Steensnijden, o.
Lithotomiste , m. Steensnijder , m.
Lithoxyle , m. Persseend hout , o.
Litière, f. Strooijing , vr. , Strooisel,
Stroo , o. ; Faire la - aux chevaux , De
paarden strooijen ; Mon clieval est sur
la — , Mijn paard moet op stal staan,
is ziek ; fig. Faire -- de q. ch. , Iets
verkwisten , verspillen , op straat werpen. * _ , Draagbaar , Rosbaar,, vr.
Litigant, te, adj. bij regtsgel., Twistend t
Strijdend, In proces liggend.
Litige , m. Regtsgeding , o., Twist, on.,
Geschil, o. * --, Twist, m., Oneenigheid , vr.
„,Litigieux, use, adj. Betwistbaar.
Litispendance , f. veroud. , During van aait
proces , vr.
Litorne, f. Groote lijster, vr.
Litote, f, eene figuur , zie lxténuation.
Litre , f. Baan zwart fluweel , waarop de
wapens van aanzienlijke personen gedurende de lïjkplegtigheden worden ge- legd , yr. * _ , Zwarte streep , welke
binnen en buiten eene kerk werd ge schilderd, voorstellende de wapenen des
overledenen , vr. *_, m . nieuwe maat,
(Nederlandsche) kan, vr.
Litron , M. zekere oude maat voor droog#
waren , als : booryen , granen , meel
zout , enz. (i6 maken een schepel,)
Maatje, o., Kop, m.
Litter, V. a. Den zelfkant van (laken)omnaaijen of benaar'jen.

Littéraire , adj. Letterkundig.
Littéral, le, adj. (Littéralement, adv. ) Letterlijk , Naar de letter ; van hier:
Vous étes trop - , Gij neemt alles te
letterlijk op. * -- , van het Grieksch
en arabisch , Geleerd, Oud (in tegen

-stelingvahd sce).*-,

in de wisk. , als : Calcul -- , Rekenen

suet letters , o.

Littéralité, f. Letterlijkheid (bij het vertalen), vr., Letterlijk vertalen , o.
Littérateur, m, Letterkundige, M.
Littérature , f. Letterkunde, vr.
Littoraux, M. pl. Strassdvisschen , m. mrv.
Liturgie , f. Orde in de eeredienst , vr.;

LITU
Kerkgebruik , o., Liturgie , vr. *—,
inzond. , Gebeden en plegtigheden der
mis, Liturgie, vr.
Liturgique, adj. Tot de liturgie behoo.
rende.
Liturgiste, m. Schrijver eener liturgie, m.
Litue-s, m. Roede der vogelwigchelaars,
vr. *—, bij de Ron. , soort van krom-

me trompet.

Lií1re , f. Touw aan eenen kruiwagen,

waarmede een last wordt vastgebon.
den, o. *—, scheepses., Boegsprietsseising , vr.
Livarde , f. scheepsw., Omwoeld touw , o.
Livéche, f. Lavas , vr.
Livide, adj. Blond en blaauw , Lood
-kleurig.
Lividité, f. Blaauwe kleur , Loodkleur,

vr.
Livraison , f. bij regtsgel. , Levering, 4flevering , Overlevering, vr. * —, in
den boekh., Aflevering , vr., Stuk , o.
Livre, m. Boek . o. ; van hier : Parler
comme un —, Geleerd spreken, Spreken, alsof reen het uit een boek las; —
en blanc, Boek in bladen, Oningenaaid
boek , o. ; spr. w. Je réussirai , on j'y
brulerai mes livres , Ik zal mijn best
doen. *—, Boek, Register, o.; Ittre
sur Ie -- d'un marchand, Eenen koop
iets schuldig zijn; Tenir les livree,-man
Boek houden ; Teneur de livres, Boek
als: Chanter à — ou--houder,m.*—
vert, Pan het blad zingen; Traduire à
-- ouvert, Voor de vuist vertalen. *—,
f. Pond , o. oude Fr. munt, waar
plaats is geko.-vordeFanki
men ; van hier: Au son la —, Au marc
la —, Pondsgewijze, Penningpondsgewijze. * —, als : -- sterling, zie Sterhug.
Livrée, f. Liverei , vr.; Gens de --, Liverei bedienden , n;. meerv. ; fig. — de
la misère , Kleed der ellende , o. —,
Livereibedienden, Lakkeijen, an. mrv.,
Liverei , vr. * —, als: La -- de la noce , La — de la mariée , Bruidstuk , o.
(d. i. de gekleurde linten, welke men
op de dorpsbruiloften aan een zeker getal jonge lieden v an beiderlei sekse
geeft). * -- , Haar (van sommige dieren) , o. * — , zekere rups.
Livrer , V. a. Leveren , Afleveren. * —,
Overleveren. —, Prijs geven ; van
hier : Etre livué , Ten doel staan , Ter
prooi zijn. * —, Overlaten. * —, in
het krijgses. , als : --- bataille , Slag leveren ; fig. — nu assaut à q, q. , Iemand
bestormen , Alles aanwenden , om ie-

mand tot iets over te halen, *m- (se),

LOCO
V.
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pr. Zich overgeven ; ook : Se -- des

batailles , Zamen vechten.
Livret, ni. Boekje , o. * — , Tafel yen
vermenigvuldiging (van i tot 9), vr.
* _ , in sommige spelen, Dertien haarten , vr. sneers'.
Livrier, mr blij J. RovssEev, Schrijver die
in boekenschrijven zijn bestaan zoekt,
Lixivation , f. Ui tloogi ng , vr.
Lixiviel , lie , adj. , als: Sel — , (weleer,).
Loogzout, o.
Lizer , v. a. (Laken) in de breedte rekken.
Llama , zie Lama.
Lobe, m. Lel (van het oor) , vr. * —,
Kwab (van long , lever , enz.), vr.
*—, Helft (van boongin en een/ge an-

dere zaden), vr.
Lobée, adj. f. In kwabben verdeeld.
Lobélia, f. Lobelia, vr.
Lobule, m. Kleine kwabbe, vr.
Local, le , adj. Plaatselijk.
Localiser., v. a. n►. gebr. , Overeenkom.
stig de plaatselijke omstandigheden in.
rigten.
Locslité, f. Plaatselijke onsstandigheid,vr.
Locataire , m. et f. Huurder , Huursman ,
m. , Huurster, vr.
Locati, Locatis, m. pop. Huurpaard , o.,
Huurknol , is. * —, .Huurkoets, vr.,

Huurrijtuig , o.
Locatif , ive , adj. , in : Réparations locatives , Eerstellingen ten laste van den

huurder, vr. meerv.

Location , f. bij regtsgel. , Verhuring , yr.
Loch , in. scheepsw. , Log , o. ; Jeter le —,
Loggen ; Tour de —, Rol, waarop de

loglijn gerold is, vr.

Loche , f. zekere visch , Smeerling , m.
Locher, V. n. van een hoefijzer., Loszit.
ten ; lig. fam. 11 y a gselque fer qui loche , Er hapert iets aan. * --, bij suikerraf5nad., Iet brood uit den vorm

schudden.
Lochet , m. zekere smalle schop.
Lochies , f. pl. Kraamzu i s'eri ngen , vr.

meerv..

Lochiorrhée, f. Sterke kraamzuiverin-

gen , vr. meere.

Locman , m. zie Latnaneur.
Locomobile, adj. Dat van plaats kan

veranderen.

Locomobilité , f. Vermogen om van plaats

te veranderen , o.

Loeomoteur, in. Al , wat iets van plaats
doet veranderen ; van daar : Locomoteurs , on : ApA areils locomoteurs, (in
de ontleedk. , ) Werktuigen , welke van

plaats doen veranderen , o, meerv.

Locomotif, ive , adj. Plaatsverandering
te weeg brengende ; Faculté locomoti-
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Logiquetuent, adv. 1/olgens ,e regelen der
logica, Logisch.
Logis, ns. Woning, vr., Huis, vr.; van
hier: Corps de -, Gebouw, Hoofdgebouw, o.; ook: Deel van een huis , o.,
Woning, vr. * -- , Herberg, vr., Logement, o. *n _, Iemands woning, vr.;

ve „ Perenogen om van plaats te ver.
anderen , o.
Locoinotion, f. Plaatsverandering , vr.,
Vermogen em van plaats te verande.

ren , o.
Locquets , m. pl. in Normandië, Dijwol, vr.
Locution, f. Spreekmanier, Spreekwij.
ze, vr.
Lodier, m. Gestikte Japansche of Bonte deken , vr.

Lods, m. pl. enkel in : Droit de - et de
ventes, Regt, dat men bij den verkoop
van zekere goederen aan den grondheer
betaalde, o.
Lof, m. sebeepsw., Loef, vr.; Cóté du-,
Loefzijde, vr.; Aller au -, Loeven;
Virer - pour -, Door den wind omwenden , .Halzen ; Lever le •- , Den groo.
ten hals opsteken; Couple de --, Spant
bij den groeten halsklamp , o.

Lover , V. n. scheepsw., Loeven.
Logarithme, m. Logarithmus , in.
Logarithsuique, adj. Logarithmisch. *-, f.
Logarithml'sche lijn , vr.
Loge, f. Jertrekje, Kamertje, o., Hut,
vr.; - do portier, Woning van den
Poortier, vr. *--, Hok, o. *--, in eenen schouwti. , Lnge , vr. * -, Kraam,
Kermistent , Tent , vr. , op schepen, Kamer, vr. *-, Hok, Hondenhek, o. *---, aan een orgel, Plaats,
waar de blaasbalk is, vr. *-, in den
band. ,. Kantoor , o. * - van vrijroet=
sel. , Loge , vr. * _ q in de plantk. ,
Vakje, o.

Logeable , adj. Bewoonbaar.
Logement, m. Woning , vr. (d. i. bewoonbaar gedeelte van een gebouw).
* -, bij krijgsl. , Campering , vr. ; Faire
le - , Inkwartieren; Etre suet au - des
geus de guerre , Te inkwartiering verpligt zijn. *•-, zekere loopgraaf. *-,
Ruinste (om te huisvesten) , vr.
Loper, V. n. Konen; fig. Wonen. *-, v. s.
Herbergen , Huisvesten , Logeren ; fig.
fain. Il en eet logé lá , Hz j is van dat
gevoelen niet af te brengen ; ook ; liij
heeft den boel op ; Nous en sommes logés là t , Nous Voi: , bien logés ! , Daar
zitten wij nu ! * _ , Inkwartieren.
(se), v. pr. Eene woning voor zich
bouwen of inrigten. * -- , Zich ver
Zich nestelen.

-schane,

Logette, f. tintje, Kamertje, o.
Logeur, m. Verhuurder van gemeubeleerde kamers, m.
Logicien, m. Redekunstenaar, m.
Student in de redeneerkunde, m.

Login, f. Kennis, lgunde, vr.; enkel in
zamenstelling , zie Astrologie , ea s

van daar: Etre an -, Te huis zijn.
* -, in het krijgsw. , als : Maréchal des
-, Fourier, m.
Logographe , m. Snelschrijver, m.
Logographie , f. Snelschrijven , o.
Logographique, adj. Tot het snelschrijven

behoorende.
Logogriphe, m. Woordraadsel, o.
Logomachie, f. Woordentwist , Woorden•
strijd,

M.

* •--, Nietige twist,

m.

Loguer , v. a, bij suikerraff. , (De vormen)
van binnen bevochtigen.

Loguette, f. Treklijn aan eenen kabel , vr.
Loguis , in. Geringe glasvaren, die men
aan de Negers verkoopt , vr. meere.
Loi, f. Wet, vr., (in sommige gevallen,

Regt, o. ; van hier :) Etude des lots,
Studie der regten , vr.; Homme. de -,
Regtsgeleerde , m. ; La - du plus fort,
Het refit des sterksten ; Faire - , Eene
wet zijn ; fig. N'avoir ni foi ni -, Ons
God noch zijn gebod geven, (d. i. Gods-

dienst noch braafheid bezitten). *-,

1Vlagt , Heerschappij , vr. *-, Gebod, o. *-, lllooi (eener muntspe-

cie), 0.
Loimograpliiu, f. Beschrijving der pest,
(en, bij uitbreiding, van besmettelijke

ziekten), vr.
Loin, ads. van plaats en tijd, Tamer, Ver
Wijd ; De - , roman verre; spr. w.-re,
A beau mentir qui viert de --, Die uit
verre landen komt, kan ons genoeg

tinijs maken ; fig. Je le vois venir de -,
Ik zie hem komen (d. i. Ik doorzie
zijn plan) ; Revenir de (bien) -- , Iets

gelukkig te boven komen ; Rejeter - on
Envoyer ure chose biera -, Iets verre

wegsmijten, (d. i. Er niet van willen
hooren); Aller-, Het ver brengen, (in
de wetenschappen , eerep gisten , enz.),
Ver komen ; ook: Ver gaan, Zich ver
uitstrekken; ook: Lang volhouden, Volharden ; Mener -, ier breiogen ; Etre
parent de -, Ver verwant zijn. * ,
als: - h -, De-à-, Per van elm
kander ; ook : Van tijd tot tijd , Met

groote tusschenpoozen; -- de, Ver van;
Etre - de croire, etc., Er verre afzijn
van te gelooven, enz. ; fig. Etre -- de
son compte , Er verre af zijn van in
zijne onderneming te slagen, Zich misrekent! hebben. ` -- a m. enkel in : Au

LOIN

LORG

, In de verto, Op eene ver ver'wij
derde plaats, Op eenen afstand, Ver.
s-c af.
Lointain, ne, adj. Verafgelegen , Perwij.

adv. In de lengte (loopend , strekkend).
Long-jointé, ée, adj. van eenpaard, Met

derd. * -, m Verte, vr., Verschiet , o.
*._, Vergczigt, o.
Loir , iii. Bergrot, vr.
Loisible , adj. veroud. , Geoorloofd.
Loisir, m. (Ledige) tijd , rn; Loisirs,
Snipperuren , Ledige uren , o. r'seery.
Moment de , Ledige oogenblik, o en
siz.; yaw hier: A -, Op mijn (uw,
enz.) gemak. *_, Tijd, lVoodige tijd
(tot het verrigeen van iets) , m.
Lok, m. soort van slikartseuij.
Lombaire , adj. Tot de lendenen (Lombe:)
behoorende ; Veine -, Lendenader , vr.
Lombard , in. Lombard , in., Bank van

leening, vr.
Lombes, in. p1. Lendenen , vr. intern.
Lomboyer, V. a. Laten verdikken.
Lombric, in. Aardworm , Regenworin,
in., Pier, vr.
zekere ingewands.
worm, die naar venen aardworm gelijkt , Pier ? vr.

Lotubrical , Ie, adj. Wormvormig.
Lonchite, in. Lansvormige komeet , vr.
Lonchitjs , f. bij de ouden , naam van twee
planten.

Londre, ni. zware platboomde galel.
Londres , rn p1. zekere Fransche lakens.
_, Langdurig.
Long, gue, adj. Lang.
Langwijlig, Langdradig. t-,
Traag, Langzaam. *, rn, als: Le
de, An - de, flu - de, Lang:;
Tout le - do jour . Den ganschen dag;

fig. Au -, In het breede, Wijdloopig.
*_, Lengte, vr.; Six pieds de -, Zes
voet lang; Fendre en - , Langs door.
kloven; Tout de son - , Zoo lang men
is , Ge/see! uitgestrekt; En - et en
large, IVIJd en zijd; Prendre le plus — ,
Den langsten weg kiezen (ook fi g.);
C'est Ie plus -, Da: is de langste weg.
Longanimité , f. Laugmoedigheid , vr.
Longe, f. Lendenstuk. Ribbestuk, Nierstuk , o. (AANSI. Alleen staande , be.

*__

teekent Longe altijd een kalfsniers:nk).
, Leireep, m., Longe, vr.; fi g.
Marcher sur ia—, Zich verwarren, VerS

ward raken. -, Voetriem (van ee
non valk), no.
Longer, v. a. Langs . .. gaan.
Longévité , f. Langlevendheid , vr.
Longicaudes, rn p1. familie van vogelen,
Langstaarten , no. meerv.
Longimétrie , f. Lengtemeting, vr.
Longitude,. f. Lengte , vr.
Longitulinal , Ie, alj. , Longitudinalesnent,
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(te) lange beenen,

Longpan, in. Lange zijde vaneen dak >vr.
Longtemps , adv. Lang, Een' langen tijd.
Longue,. f. Lange lettergreep , vr. Zie
;

verder op Long.

Longue.épine , f. zie Diodon holacantle.
Longuement , adv. Lang, Een' langen
tijd, Een' geruimen tijd.

Longuerine , f. Latwerk , a.
Longuesse , f. Bewerkt wordende lei.
groef, vr.

T.onguet M. soort van pantigen hamer.
* - , tte , adj. fain, Langwerpig.
Longueur, f. Lengte, vr,; van hier:
Trainer cii - , Op de lange baan schui
ven
, Uitstellen; ook: Op de lange
,

-

baan geschoven worden , Uitgesteld worden.-, Langdradighei, vr.
Looch , zie Lok.
Lopin , in. pop. Homp , ta. .3 Stuk , a.,
Brok , hap , in.
Loquacité , f. Praatzucht , vr.
Loque , f. fain. Lap, in. , Stuk , o. Etre
en loques , Gescheurd zijn ; S'en aller
e n loques , Verslijten , In stukken gaan.
*_ , bij tuini., Stuk laken , enz. , waarwoede men een' tak aan den muur spij.

,'

bert, a.

Loqué, adj. rn , als: Hareng -, Haring,
welke door eenig zeedier geschonden

is, in.
Loquêle , f. fain. , als : Avoir de la - , Goed
kunnen praten.

Loquet, rn Klink, vr. (aan eene deur);

Couteau I - , Knipmes met een schuif.
je , 0. Pl. Loquets , Di/wol , vr.
Loqueteau , in. Trekklink, vr., Klinkje , a.
Loqueter , V. a. De klink tenor deur be.
wegen , ten teeken , dat men censcht
binnen te treden.
Loquetce , f. pop. Stukje , Brokje . a.
Loranthées , f. Pl familie van planten.
Lord , m. eeretitel in Engel., Lord, in.
Lordose , f. Kromte der beenderen , yr.
Lorgner , V. a. Belonken , Begluren ; fig.
fana. - nou femme, Eene vrouw met
begeerige blikken aanzien;, - mie charge, etc. Een geed oog op tenen post,
enz. hebben. * _, Door eene lot/piet
bekijken.
S
Lorgnerie , f. fan, Belonkitsg , vr. ,> Lon.1
S
ken, o.
Lorgnette, f. Kijkglaasfe. 0., Lorgnet,
vr., als : - d'opéra , Toeneelkij.
- , bij geneesk. , p1. Lorbet , in .
gnett es , zie Monocles.
Lorgnenr, m. Belonker, in.
Lorgneuse , f. Belonkster 1 vr.
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LORI

Loriot, m. een vogel, Wiedewaal, m. *---,
bij bakk. , zie Lauriot.
Lorique , f. Vlies om de zaadkorrels s
Zaadvlies , o.
Lorman , m, in sommige streken , zie Homard.
Lormerie, f. Klein ijzerwerk, Stang.
-werk , o.
Lormier , m. Stangwerkmaker , m.
Lors , ad s. , Dès-fors , Van dien tijd af,
T"an toen af, Sedert dien tijd ; ook :
Dierhalve, Derhalve , Dus, Diensvol gene , Uit dien hoofde ; Pour --, In
dien tijd, Toen. *_, als: -w de, prép.
Tijdens, Bij, Op het tijdstip van,
Bij gelegenheid van.
Lorsque , conj. Wanneer, Als.
Lorum, tn.. Gedeelte aan het hoofd des
vogels tu*schen de neb en de oogen, o.
Losange, f. in de meetk. , Ruit, yr.
Losangé , ée , adj, Ruitvormig.

Losse, f. bij kuip. , zie Bondonnière.

Lot, m. Deel, Plandeel , o. ; fig. Deel,
Lot o. * - -, in de loterij, Lot , o.
(d. i. het briefje en de prijs).
Loterie, f. Loterij, vr.
Lotier,, m. Lotus, m•
Lotion, f. Wassch i ng , vr.
Lotir, V. a. Verdeelen ; van hier : fig. Le
voilà bien loti, La voil e. bien lotie, Hij,
Zij heeft eene slechte keus gedaan.
Lotissage, m. Proefneming van een' erts,vr.
Lotissement, m. Verdeeling, vr.
Loto, m. Lotto, o.
Lotophages, m. pl. Lotuseters , m. nary.
Lotos , m. Lotus, on.
Lotte , f. soort van visschen , Kwab , vr.
Lotus, zie Lotos.
Louable, adj. , Louablement, adv. Lofe
lijk, Prijselijk , Lofwaardig , Prijs.
waardig. *—, Goed, Behoorlijk, Zuiver.
Louage , m. Huur , vr. ; Donner It —, In
huur geven , Verhuren ; Prendre à —,
In huur nemen, Huren.
Louange, f. Lof, m. , Loftuiting, Lof-

spraak , vr.
Louanger, V. a. Prijzen, Hemelhoog ver heffen , Lof toezwaaijen.
Louangeur, m. Loftuiter, Lofredenaar , m.
Louangeuse, f. L oftui tster , vr.
Louche, adj. Lrensch, Scheel (d. i. de
pogen naar binnen keerend) ; fig. Niet
duidelijk, Dubbelzinnig. *—, Onzuiv,er, Troebel. * —, on. Duisterheid,
.Dubbelzinnigheid , vr.
Loucher, V. n. Loenschzien, Lonken.
Louchet , m. soort van schop of spade.

Louer, v. a. Huren, In huur nemen. *--,
Verhuren, In huur geren; van hier:

Se -- , v. pr. Verhuurd worden ; ook :
Zich verhuren; als: Se -- It la journée, Op daghuur gaan. *—, v. a. Prijzen, Loven, Lof toezwaaijen. *— (se),
V.

pr. Zich prijzen ; ook : Se --- de q. q.,

on de q. ch. , Met iemand of iets tevreden zijn , of liever : Zijne tevre•

denheid met iemand of iets aan den dag

leggen of betuigen. *—, V. aG scheepsw.,

als -- un cable , d. i. 1Vlettre on cable
en rond.
Loueur, ,n. w. gebr., in een' 'slechten zin,
:

Lofredenaar , Loftuiter, m.; — à gages , Gehuurde lofredenaar , vs. *--,
T7erhuurder, m.

Loueuse , f. w. gebr. , in een' slechten zin,
Loftuitster, vr. *—, Verhuurster, yr.
Louis , m. Bene goudmunt , ook : — d'or ,
Louis, Louis d'or, on. AANM. Un louis
is bepaaldelijk een louis van 24 livres
in 1716 geslagen.
Loup, m. Wolf, m.; spr. w. La faim chasse le — hors du bois , La faim fait sortir
le -- du bois , Honger is een scherp
zwaard, Nood leert bidden ; 11 a vu le

.-, Hij heeft al wat ondervonden ; 11
faut hurler avec les loups, Men moet
huilen met de wolven , waarmede men
in het botch is ; Qui se fait brebis , le
— le mange , 41 te goed is buurman:
gek ; A brebis comptée , le — la mange,
De wolf verslindt de getelde schaapjes
ook; Marcher à pas de —, Met dieven•
treden gaan ; Tenir le — par les oreilles , Tusschcn twee stoelen in de asch
zitten; Donner les brebis It garder au —,
Den wolf over de schaapskooi stellen;
Enfermer le — dans la bergerie , Den
dief in den kelder sluiten, De kat bij
het spek laten ; Être à !a gueule du —,
Aan een groot gevaar blootstaan; Quand
on parle du —, on en volt la queue, Wanneer men van den duivel spreekt,, dan
is hij er of hij komt ; Etre connu comsue le -- blame , gris , Bekend zijn , als
de bonte hond; Le — mourra dans sa
peau, Onkruid vergaat niet; Quandles
brebis enragent , ellen soot pires que les
loups , Een woedend schaap is erger
dan een wolf; Ce sopt an dedans des
loops ravissans, Van binnen zijn zij
verscheurende wolven ; La chèvre à prix
le —, Hij is in zijn' eigen' strik ge -.
vallen ; On Ie regarde comme nu —,
Hij is gezien als de kat bij het spek;
Les loops ne se mangent pas l'un 1'autre,
Twee kwade honden bijten elkander
niet; fig. fain. Entre chien et —, In de
schemering , Tusschen licht en donker.
*_-, als: •aut de --, Breede sloot -aast
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het einde eener laan, vr. * —, weleer,
zeker kankerachtig gezwel. * --, bij
boekbind., soort van pakstok. *—, ze ker gesternte, zie Louve ; Loup des
eaux douses, zie Broches.
Loup.cervier , zie Lynx.
Loupe, f. Wen, vr., Vleezig uitwas, o•
* _ , Zakgezwel, Gezwel , o. * _,
:Knoest , ,n. , Uitwas , o: aan planten.
*—, Vergrootglas , o., Loup, vr. a—,
Onvolmaakte steen , Gebrekkige steen
M. ;
de rubis , Gebrekkige robijn, m e
* —, Steen van een' ouden smeltkroes,
die nog eenig metaal bevat, m.
Loupeux , use, adj. Vol wennen, Wennen
hebbende.
Loup•garou , m. weleer, Wolf, waarvoor
men zich moest wachten , omdat hij
aan menschenbloed gevend was , m.
in de tijden des bijgeloofs , Weêrwolf,,
m. ; fig. fam. Onvriendelijk mensch,

Bullebak, m.
Lourd, de, adj. Zwaar; van hier: Faire
une loerde chute , Een' zwaren val doen;

fig. Eenen grooten misslag begaan; figs
Zwaar, Moeijelijk; Lourde tfche, Moei
taak, vr. * —, Log , Traag.-jelik
* —, Lomp, Grof.
Lourdaud, m. Lomperd , m.
Lourdaude, f. Lompe vrouw ,vr. of meisj e,, o.
Lourdement , adv. Zwaar ; fig. Lomp , Grovelijk.
Lourderie, f. fam. Lompheid , Lompe
fout , vr.
Lourdeur, f. ongebr., Zwaarte, Logheid,vr.
Lourdise ., f. bijna veroud. , Lompheid , vr.
Loure , f. zekere statige dans.
Louree, f. zie Moghanie et Christie.
Louter, V. a. in de toonk., Slepen (de

noten).
Lousse, zie Losse.
Loutre , f. Otter , m. * -- , 0 stervel , o.

* --, Hoed van otterhaar, m.
Louve , f. Wolvin , vr. * --, zekere tang

der steenzetters , om steenen op te heffen. *—, een gesternte, Wolf, m. *--,
scheepsw., Vat zonder bodem, waardoor

de visch in het schip wordt geworpen , o.
Louvelle , f. scheepsw. , als : Border en — ,

Vierkant boorden.

Louver, V. a. Een gat in een' steen maken en daar de tang in zetten, om hem
op te heffen.

Louvet, tte, adj. van paarden, Wolf.

grijs. * — , m. zekere ziekte bij paar-

den en horenvee.
Louveteaa , ui. jonge wolf, m. , Jong, o.
Louveter , V. n. van eens wolvin , Werpen.
Louveterie, f. Hetgeiee tot de wolvenjagt
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behoort, o. , Officier de Ia ., Officier
der wolvenjagt, m. *—, Plaats, waar
het wolvenjagttuig wordt bewaard, vr.
Louvetier, m. , als : Grand -- , Opperja germeester bij de wolvenjagt , m.
Louvette , f. ( Tique) , Hondsluis, vr.
Louveur, m. bij metsel. , Degene , welke
het gat in de steenen maakt, om de
tang daarin te zetten en ze op te hef.
fen.
Louvoyer, v. n. scheepsw., Laveren, Boeg
-kruisen.
Louvre , m. Louvre , vr. (voormalig paleis des koning: te Parijs,) *—, Paleis, Kasteel, o. *—, zie Verveux.
Lover, V. a. scheepsw., als : — un ckble ,
Eenen kabel opschieten.
Lovet, m. zie Louvet, in.
Loxarthre, m. in de geneesk.,, Afwijking
der beenderen zonder ontwvrichting, vr.
Loxocosme, m. zeker werktuig der ster.
rek. , Loxoeosmus , m.
Loxodromie, f. Schuine zeiling, vr.
Loxodromique, adj Tot de schuine zeiling

belioorende, Loxodromich. * —, Kunst
der schuine zeiling , vr.
Loyal, le, adj. Echt, Onvervalscht. * —,
bij regtsgel. , Overeenkomstig de wet

gemaakt , Wezenlijk gemaakt. * _,
Regtschapen , Opregt , Ongekunsteld.
* —, in de rijsch., Gedwee, Gehoorzaam.
Loyalement, adv. Behoorlijk , Naar eisch,
Eerlijk, Opregt.
Loyauté, f. Regtschapenheid, Opregt.
hei d , vr.
Loyer, m. van een huis, Huur, vr.,
Huurpenningen, m. meere. ; van hier :
Doneer à —, Verhuren. * _ , Huur >
Daghuur, vr. , 'Loon , ni. en o.
Lubie , f. fain. Gril , Luim , Nuk , vr.
Lubricité, f. Geilheid , Onkuischheid, vr.
Lubrifier, V. a. Glad maken, Smeren.
Lubrique , adj., Lubriquement , adv. Geil,

Wellustig, Onkuisch.
Lucaries, f. pl feesten ter herinnering

aan de nederlaag der Romeinen.
Lucarne , f. Dakvenster , o.
Lucéries, zie Lucaries.
Lucide , adj. Helder , Klaar; fig. Inter
valles lucides , Heldere oogenbli kken
fn.

en o. meere.

Lucidité , f. Helderheid , Klaarheid , vr.
Lucifer, m. bij de ouden, Morgenster, vr.
* -- , bij de christ. , Lucifer (opperste`

der duivelen ,) m.
Lucimèrre , m. Lichtn'eter, m.
Lucratif, ice , adj. T7oordeelig, Winstgei•
vend , (Iet).

Lucre , m. Winst , vr. , Voordeel , o.

Luctueux use, adj. van de ademhaling,
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Belemmerd, Moeijelijk , Piepend , zie
Plaincif.
Ludion, m. in de natuurk., Cartesiaansche
duivel, m.
Luette, f. Lel in de keel, fluig, vr.;
Avoir la - abattue , torubee , relftchée,
De huig hebben; Remettre la -, Do
huig ligsen.
Lueur, f. Schijnsel, (Flaauw) licht, o.;
fig. Schijnsel, o., Straal, m.
luffa, m. naam -van verscheidene planten.
Lugibe, - m. .adeldrank (aan den 1Viger) , m.
Lugubre , adj. Lugubresnent, adv. Treurig,

4kelig, Naar.
Lui, pron. pers. (sujet,) Hij; Il. 1'a dit
lui. -même , Hij heeft het zelf gezegd;
C'est -, Hij is het. *--, (rég. dir.)
Hem , (Zich); Je le verrai lui-même,
Ik zal hem zelven zien. * -, (rég.
indir.) Hem , Haar, Denzelven , Dezelve, Het, Hetzelve.
Luire , v. n. irr. Schijnen , Lichten , Flestkeren , Licht geven. * --, Schitteren,
Blinken ; spr. w. zie Or.
Luisant, te, adj. Lichtend , Blinleend ;
van hier : Ver - , Gli mworm , m.; lltoile
luisance, Flonkerster, vr. *.-, Glanzig,
.Blinkend , Glimmend. *--^, m. Glans, na.
Luisante , f. Blinkende ster , Flonker ster, vr.
Luisette , f. eene ziekte der zijwormen
zie Clairette.
Luites , f. pl. Teelballen (van het everzwijn), m. meerv.
Lumachelle , Lumaquelle , f. zeker marmer.
Lumbago, Lendenpijn , vr. (Spit , o. 2)
L.umière, f. Lucht, o. ; fig. Licht, o.,
Kennis, vr., Doorzigt, o.; ook: In.
lichting, vr.; p1. Lumières , Kundig.
heden, vr. nseerv. * .-, Licht , o. (d. i.
eene brandende kaars of lamp.) * -,
in de schildeck., Licht, o. *-, aan een
schietgeweer , Laatgat, o. *-- , aan
wisk. iristrutn. , Kijkgat , Gat , o. * --,
bij orgelm. , Windgat , o. * -- , bij schrijn
Gat , o. * -- , scheepsw. , als:-werk.,
- de la pompe , Pompgat , o.
Lumignon, m. Pit (saner brandende kaars),
vr.; van hier: Snuitsel , o. * --, Eindje
(kaars) , o. ; fig. Weinigje , o.
Luminaire , m. Licht , Hemellicht , o.
*-, Licht, o., Perlichting, vr.
Lumineusemeyot , adv. w. gebr. , Lumineux,
use, adj. Lichtend, Lichtgevend , Helder; fig. Helder , Duidelijk , Klaar.
Lunaire , adj. Taman de maan; Alois -,
Maanmaand , vr. ; Anuée -, Maanjaar,
o. ; Cycle - , Maancirkel , Maankring,

.m• * .-, f. Maankruid, o.

Lunaison , f. Maanloop , m. , Maanverwisseling , yr.
Lunatique , adj. Maanziek , Maanzuchtig;
fig. Grillig, Eigenzinnig, TVeranderlijk. *-^, van paarden, Maangogen
* -, m. et f. Veranderljjk
m ensch , m.
Lundi, m. Maandag, m.; —gras, Maan
voor de vasten, m.; -- saint, Maan--dag
dag voor paschen , m.
Lune , f. Maan , vr. ; Clair de - , Mane-

hebbende.

schijn, m.; spr. w., zie Aboyer; Vouloir prendre la -- avec les dents, ,Het
onmogelijke beproeven ; Faire un trou It
la -, Met de noorder zon verhuizen;
pop. Avoir des lunes, Luimen of gril
hebben. * --, van paarden , als:-len
'Être sujet à la -, Maanoogen hebben.
* - , in de oude scheik., Zilver, o.
'0 als : Pierre de - , Maansteen , m.
Lunetier, .m. Brillenmaker, Brillenslijper, m.

Brillenkooper, m.

Lunette , f. P'ergrootglas , o. , Kijker, m.;
-- à porter It la main, Handkijker , m.;
- d'approche , - de longue vue , It ion gue vue , Verrekijker , m. ; - catoptri-

que , zie Telescope. * --, in de bouwk. ,
Laklicht, Lichtgat , o. * --, zeker
schraapijzer. *--, Rand , waarin een

horlogieglas bevestigd is, vs. *-, bij
hoefsined., als: Fer It -, Hoefijzer zon-

der kalkoenen , Plat hoefijzer , o. * -,
voor paarden , Qoglap , m. * - , aan
een' kapoen, enz., Bril , m. * -, aan
een sekreet, enz., Bril, m. * - , naam
van onderscheidene gaten of openingen,
Bril, m. *—, in den vestingb., Lusoot, vr. *-, pl. Lunettes, Bril, m.,
Fok, vr.; Paire de lunettes, Bril, m.;
.etui a lunettes, Brillenhuisje, o.
Lungenstein, m. Longsteen, m.
Luni -solaire , adj. Tot de beweging der zon
en maan betrekking hebbende ; Année

- ,, jaartal ontstaande door de vèrme.
nigvuldiging van den maancirkel (r
jaren) met den zonnecirkel (e8 jaren) , vr.
Lunule , f. Halve maan, vr.
Lunulé, he, adj. Maanvormig, in de ge•
daante eener halve maan.
Lupercales , f. pl. Pansfeesten , Lupercaliën , o. meers.

Lupin, in Lupine , Pijgeboon , vr.
Luquoise, f. zekere zijden stof.
Lustrage, sn. Glansmachine , vr.
Lustral, le, adj., enkel in : Eau lustrale,

Wijwater (der ouden), o.
Lustratif, ive , adj. w. gebr. Clans gevend.
Lustration , f. Zui veringsoferande (der

ouden), vr.
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Lustre , m. Clans (eener (stof) , m. • —
Luister, ns. (d. i. hetgene, waarmede
men glans geeft) ; fig. Luister, Glans,
m. * — , .4rn2kroon , vr., Luister, m.
*—, Tijdperk van vijf jaren.
Lustrer, V. a. Glanzen, Luisteren, Glans
geven aan ...
Lustreur , m. Glanzer , in.
Lustrier, m. Maker van armkroonen, m.
Lustrine , F. soort van zijden stof.
Lustroir, m. Glanshout , o., zie IYlolette.
Lut, m, Leem, o. , Klei , vr., enz., waarmede de vaten der scheikundigen bestreken worden.
Lutation, f. Bestrijking met leem , klei,
enz. , vr.
Later, v. a. Met leem, enz. bestrijken
zie Lut.
Luth , m. Luit , vr.

Lnxurieusement, adv. w. gebr., Luxurieux,
use, adj. Wellustig, Weelderig.
Luzerne, f. Luzerne, vr. * —, Luzerne.

Luthée , adj. f. , als : M.andore --, Luit
vr.
-vormigeand,
Luthéranisine, m. Leer der Lutheranen,
yr. * —, Lutherdom, o.

Lutherie, f. Beroep van luitmaker , o.
* —, Luitmakerswerk, o.

Luthérien , nne , adj. Luthersch. * -- , m.
Lutheraan , na.
Luthérienne, f. Luthersche ," vr.
Luthier, m. Luitmaker (d. i. die luiten
en andere snaartuigen maakt) , m.
Lutin , m. Nachtspook, o. , Kwelduivel ,
m,, Nachtgezigt, o.; fig. van een kind:
Crest un —, un vraí — , II fait le —, Het
is een druk kind , Het is een kwel
-gest.

Lutiner, V. a. fam. Kwellen , Plagen. — ,
V. n. Woelen, Op den bezem rijden.
Lutrin , m. Lessenaar (in de kerk) , m.
Luttant, te, adj. Worstelend.
Latte , f. IVorsteling , vr., Worstelstrijd ,
in.; fig. Emporter de haute — , Met ge.
'veld of Taman hooger hand verkrijgen;
Faire q. ch. de haute — , Door gezag
van hooger hand verrigten.

Lutter, V. n. Worstelen (met of tegen,
contre.)
Lutteur , m. Worstelaar , m.
Luxation , f. Ontwrichting , T'erstui.
king, vr.
Luxe, m. Weelde, Overdadigheid, vr.;
ook : Voorwerp van weelde , o. ; fig.
Weelderigheid, vr., Rijkdom , m,
Luxer, V. a. Ontwrichten , Verstuiken.
Luxure, f. Wellust , m., Ontucht, Geilheid , vr..
Luxuriance, f. n. w.'Te weelderige groei, m.
Luxuriant, te, adj. n. W. Te weelderig
groeijend.

veld, o.

Luzette , zie Luisette.
Luzin , m. scheepsw. , Gevlochten touw
-werk,o.

Ly, m. eene Sinesche afstandsmaat.
Lycanthrope, m. I (hoofdige, die zich
verbeeldt een wolf te zijn, m.
Lycanthropie, f. Wolfszucht, vr.
Lycée, m. Lyceum , o. (d. i. school van
4ristoteles), o. *_, Verzamelplaats van
geletterden , Lyceum , o. * — , Oefen.
school, Leerschool, vr. , Lyceum, Col•
lege,. o.
L yehnis, m. zekere steen. * — , bil de ou•
den, naam -ran twee planten, misschien
Coquelourde et Gitbage. * -- , thans,
naam van eenige soorten onder do Ca.
ryophyllées.
Lychruite, m. bij de Griek., Marmer van
Paros , o.

LyCodontes, f. pl. Versteende haaijentan•
den, m, meerv.

Lycoperdon , m. zie Vesse-loup.
Lycophthalmos, m. bij PLINIUS, eenteen,
Wo lfs o og , o.
Lycopode , m. Bene plant, Wolfsvoet, m.
Lymphatique , adj. , als : Vaisseaux lympba•
tiques, Watervaten (in het ligchaam),
o. meerv.
Lymphe, f. Waterachtig vocht, o., Lympha, vr.
Lyngode, f. Hi kkoorts, vr.
Lynx, m. Losch, m.
Lyre , f. bij de ouden , Lier , vr. ; fig.
Lier (d. i. om dichtvuur aan te duiden) , vr. * —, een gesternte , Lier,
vr. * —, in de ontleedk. , Lier , vr.

Lyrée, adj. f. , als: Feuille —, Liervormig blad , o.
Lyrique , adj. Lyrisch ; Poéme -- , Lier.
dicht , o. , Lierzang , in. ; Genre —,
Foésie —, Lierdicht, o.; Poète --,
Lierdichter , m.

Lyrodie, f. bij de ouden, Zangstukje voor
de lier , o.
Lysarde , f. zie Lézard gris.
Lysimachie , f. bij de ouden , naam eener
plant. *— , bij de bedend. , naam 'van
verscheidene planten.
Lysiode, m. bij de ouden, Poetsenmoker,
Hansworst , m.
Lysis, f. Heilzame crisis, vr.
Lyssodecte, adj. bij Gallenus, Door een'
dollen hond gebeten.
Lytte, zie Cantharide.
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M
M, m. de dertiende letter der letter-

lijst, 1W, yr.
it'Ia, pron. poss. f. Mijn, Mijne, zie Mon.
Macarisme , m. bij de Griek, Christ. , De
zes psalmen, welke beginnen met Bea.
tus en Beati.
Macaron, m. Amandelkoekje, Bitterkoek je ,o.

Macaronée, f. Macaronisch vers, o.
Macaroni , m. pl. Macaroni , yr. meerv.
,Macaronique , adj. Macaronisch.
Macédoine, f. spijs van verschillende
groenten.
Macédoniens, in. pl. zekere dweepers, welke
de goddelijkheid van den H. Geest loo.
di enden.
Macération, f. Kastijding of Kwelling (des
ligchaams , om de Godheid te behagen),
vr. * — , in de scheik. , i 'eeking , vr.
Macérer , V. a. (Het ligchaam) kastijden,
kwellen (om aan de Godheid te beha
— sa chair , Liet vleesch dooden.-gen);
* — , Te nveeken zetten, Laten uit•
trekken.
Macéris , m. een gesternte , Hercules , ns,
Maceron, m. soort van peterselie.
1Vlachabées, m. pl. Macabeën , m. meerv.
iachacoire , f. Hennepbraak , yr.
IVlache , f. Veldsalade, vr.
M,Ichecoulis , m, Gat in een' toren , enz.

waaruit men steepen, enz. op de dele•
geraars wierp , o.
MAchedru , na. pop. T/reter, Vreetzak, m

.

Macniavélique, adj. Mac'hiavelistisch.
Machiavélismne, m. Machiavelismtts, o.
(d. I. trouwelooze of bedriegelijke staat.:
kunde).
Machiavéliste, m. Machiavelist, (d. i, trouweloos staatkundige) , m.
Mach , catoire , m. Kaauwartsenij , yr.
IVlachicot, m. zeker koorzanger.
Machicvtage, m. in de toonk. , zekere
bijgevoegde noten.

Machicoter, v. n. Eenen zang bij het
zingen opsmukken.
IVIachinal , le , adj. , Machinalement , adv.
Werktuigelijk.
Machinateur , m. Aanlegger of Bewerker
(van Benig schelmstuk) , m.
Machination, f. Beraming, Sweding, Brou.
wing , vr. , Booze aanslag , m.
Machine, f. Werktuig , o., Machine ,vr.,
Kunstwerk , o- ; — i ►sfernale, zeker schip
met brandstoffen , enz. gevuld , Helsch
werktuig , o. ; — á vapour, Stoomma.
chine , vr, , Stoomtuig , o. ; fig. Kunst.
greep, vr. *--, Kunstwerk, Kunst.
stuk, o.
Machiner , V. a. Beramen , Smeden.
Machinoir, m. bij schoenen., Likhout, o.
Machiniste , m. Kunstwerkmaker , m,
Macho, adj. m. in Spanje , als: Quintal —,
Q.uintaal van 150 pond, o.
iYláchoire, f. Kakebeen , o. , Kinnebak, vr.
* — , Bek (aan den haan van een ge
'k —, pl. Máchhoires, Bek-wer),m.
(eener schreef), on.
IVláchonner , v. a. Langzaam kaauwen.
PViAchurat, m. van drukte., Knoeijer , m.
Máchurer, V. a. pop. Bekladden, Bemor.
sen , Besmeren. *.. , bij drukk., Slecht

1Vlàchefer, m. Hamerslag (van ijzer), m.
Machelière , adj. F. , als : Dent --, vu : * — 2
f Baktand , liïaaltand , m. , Kies , vr.
Máchemoure , f, scheepsw. , Beschuitkruimels , m. nzeerv.
Mâcher, V. a. Kaauwen ; van hier : — du
drukken.
tabac , Tabak kaauiven , Pruimen ; Le Macis, m. Muskaatbloem , Foelie, vr.
cheval mache son frein , Het paard speelt
tviiâcle, f. zekere steen.
met het gebit ; fig. C'est on homme à Made, zie Macre.
qui it faut — tous ses morceatix , Men Mácler, V. a. (Hard met week glas) menmoet hem alles voorkaauwen ; fig. fan.
gen.
11 faut lui dopper Is besogne toute ma- Macon , m. Metselaar , m. ; Mattre — , Metchée, Men moet het hem zeer geinakkeselaarsbaas, m ; Garcnn — , Metselaars lijk maken; Je ne le lei ai pas maché, Ik
knecht, m. , Apprenti --, Metselaars heb hem de pil niet verguld, Ik heli
leerling , m. ; zie ook Aide-mason en
geen blad voor den mond genomen , Ik
Franc-mason.
heb er geene doekjes vns gewonden ; -- Maconn nge , m. Metselwerk , o.
à vide, Zien eten, zonder dat men zelf Maconoer, V. a. Metselen. * —, Toemetiets krijgt; — de haut , Zonder smaak
selen ; fig . Broddelen, Knoeijen.
of trek eten.
IVILc.3naerie, f. Metselen, o. * -^, Metl'olâcheur, m. , als : — de tabas , .pruimer,
selwerk , o. * ;- , weleer, Bouwgeregt,
M. * —, pop. T/reter,, m.
o. * —, zie Franc-magonnerie.
Micheuse , f. pop. Vreetster , vr.
Maconba, m. Macuba , m.

MACO
Macoubé , in. een boom.

IViacquc, f. llnnepbraak , vr.
lYlacquer, V. a. (Hennep) braken.
iViacquerie , f. in leigroeven , 4der van
vreenide stoffen , vr.
IViacre , f. Warerkastanje , vr.
lVlacrée, f SLerke beuising van tegen el.
kander inloopende stroomen in den mond
eener rivier , yr.

Macreuse, f. Soort van zeeèend.
Macrobe , in. w. gebr. , Oudvader,, m.
Macrobie , f. w. gebr. , Langlevendheid,

vr.
iViacrocéphale, m. naam van sommige A
ziatische volken met lange hoofden.
*_, adj. Langwerpig.
Macrochère , f. bij de ouden, Tunica met
lange mouwen , yr.
Macrocosme, In. Groote wereld, vr., Heelal, o.

Macrophysocéphale , adj. van een kinderhoofd, Lang en breed. m. et f.
Die een lang en breed hoofd heeft (bij
de geboorte).
Macropne , f. Lange adenihaling , vr.
J.Vlacropode, adj. in de plantk. , Dik.
iVlaculature , f. Pakpapier,, Uirbindsel , o.
*_, Misdrnk, Scheurpapier, o.
Papier tusscheu den doek en de pers
van eenen plaa:drukker , o.
Zon.
Macole , f. Vlek , Vlak , vr.
nevlak , vr.
Maculer, V. a. bij het drukken , Plakken,
Bemorsen. , V. fl, van gedrukte b/a
den, Afgeven , Smetten.
Madame , f. rot of van eene getrouwde
vrouw sprekende, Mevrouw, (jufvrouw,
1/vouw) , vr. Oudste dochter (van
den koning), vr. ° - , in de tooneel
pozij , Mejufrrouw , yr. , titel
van nonnen, die in cone abdij wonen;
fig. fam. Faire la -, De dame spelen,
Zich veel laten voorstaan ; C'est one
grosse — , Het is eene rijke vrouw. °-,
als : Joner a la -„ (van kleine mei:.
jet,) Mevronwtje spelen.
IVladarose, 1'. Uitvallen der oogharen, o.
Wiadéfaccion , f. IJevochtiging , vr.
Mademoiselle, f. titel eener ongetrouWde, lllejufvrouw, Jufvrouw, Jufer,
vr. ° - , men noemde met desen naam
de oudste dochter van Monsieur, den
eenigen broeder van Louis XIV.
IViadian, m, zekere vrucht.
IViadone, f. Beeld der H. Maagd, o., Madonna, vr.
iViadragues , in. p1, Tonijnnetten , o. mrv.
Madras , na. eene stof, Madras ,» 0.
Madré , ée , adj. Oespikkeld , Gevlekt;

van hier : Bols - , Mazelenhouc ,
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fig. fam. Loos ,'Listig , Doortrapt.

na. Looze vos , vr.

IVladrée, f. Looze hek:, vr.
Modrenague, m zekeq weefsel.
Madrépore, in. Plaatsteen , m.
Madrier , in. Zware eiken plank , Plaat,
Eiken plaat, vr.
Madrigal, m. Madrigal, o.
Madrigalet, ei. W. gebr., Klein niadrigal, o.

Madoigaique , adj. n. w.. als : Style -,

Madrigalstijl , m.

l\ladrure , f. T/lek (op de huid van sommi..
ge dieren) , vr.
vr.

,

4der (in maze.

len/tout) ,

Macstral , na. op de Middell. Zee, Noordwestewind , m.
Maestraliser , v. U. scheepsw. , Zich naar

het westen rigten.

iViafflé, ée, adj. fam. Dik van gozigt. —,
m. Dikhek, rn
1%lafflée , f. fan. Dikbek , vr.
Iviagade , f. twintigsnarig speeltuig.
INiagadiser, V. fl. Op de naagade spelen
van hier : Tokkelen, Spelen (op een
snaarspeeltuig) * -, De octaaf zingen.
Magasin , m. Pakhuis , Magazijn , o. ; van
hier : Vendre en - , In het groot verkoopen ; Marchand en , Groothande.
laar, Grossier, na. *-, Stapeiplaats,
Verzameling, vr, Naga.zijn , 0. , Nand , enz. op postwavoor
pakgoederen,
vr.; zie ook
gent

Gardeniagazin.

Magasinage , m. Tijd , gedurende wolken
de waren in het pakhuis zijn opgeslagen, M.

Pakhuishuur, vr.

Magasiner , V. a. In het pakhuis leggen of
opslaan.

Magasinier , m. Pakhuismeeoter , no.
Magdaléon , m. Rol of Pijp (van zaif,
enz.), vr.

Magdelonnettes, f. p1. Magdalenanonnen,
vr,

n2eerv.

Moge , m. Perzische wijze , Magus , m*-, adj. , als Juge —, in sommige
provinciën ,'an Frankrijk , gaf men dezen naam aan den Lieutenant do séné.

chal.

Magicien, in. Tooveraar, Toovenaar, no.
Magicienne , f. Tooveres , vr.
Magie, f. Tooverij Tooverkuntt, vr.;
blanche ou naturelle, NatuUr'uik0 too.
verkunsr , vr. ; — noire , Zwarte kunst,
Duiveiskunst , vr. ; fi g. TooverkraCht,1
yr., Betooverende , 0.
Magique adj. Tot de tooverij be/zooren.
de. , Betooverend , Tooverachtig.
Magisme , in. Leer der magi, (zie Mge),

vr.

*
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§ Magister, m. Schoolmeester (van een
dorp) , m.
Magistère, m. Grootmeesterschap der Malthezer orde , o. * -- , bij de oude scheik.,
Geheime bereiding , vr. * —, Preci piCant eener zoutoplossing , waarvoor de
nieuwere scheikundigen zeggen : Oxyde
de bismuth par l'acide nitrique, in plaats
van : — de bismuth ; Oxyde de plomb
précipité , in plaats an : — de plomb;
Soufre précipité , in plaats van : — de
soufre.

Wagistral , le, adj. , (Magistralement , adv.)
Meesterachtig. * —, bij de apoth., als :
Composition magistrale , Bereiding volgens het voorschrift van den genees lieer , vr. * — , in den vestingb. , als :
Ligne magistra`e , Hoofdomtrek eener

vesting, m.

1Vlagistrat, m. Overheidspersoon . Magis-

traatsperroon, m. — , Overheid, vr.,
Magistra t m.
11lagistrature, f. Overheidsambt, Bestuur,

.o., Regering, vr. *—, Tijd , gedurende welken iemand magistraat is, in.,
Bestuur , o.

Magma, in. Bezinksel (van uitgeperste

sappen), o.
Magnanier , m. Opzi ener der werkplaat•

sen bij de zijdewormenteelt, m.
,Magnanime , adj. , iviagnanimement , adv.

Grootmoedig.
IMlagnanimité , f. Grootmoedigheid , vr.
IVlagnat, m. weleer in Polen, Magnaat , rn.
Nagnès arsenical, m. in de oude scheik.

mengsel van gelijke deelen rottekruid,
zwavel en spiess ias ondereen gesmolten.
I%1a;nésie, f. Magnesia, vr.
1iagnécique, adj. Magnetisch, Taman den
zeilsteen.
Magnétisation , f. w. gebr. , Magnetise.

rzsg, v'

Iliagnétiser,, V. a. M4gn ?r i e ren.
IYlagnétiseur , m. Magnetiseur , m.
Magnétisme, m. Magnetische vloeistof,

vr., Magnetismus, o.

iVlagnettes , f. pl. zeker Hollandsch lijn svaad.

Magnificence , f. Pracht , vr. ; fig. Heer.

lijkheid, Uitmuntendheid , vr.
Magnifier, V. 2. veroud. , Ver/zeer/ijken,

Groot maken.
lYlagnifique, adj., Magrifquement. adv.

Prachtlievend, Pracht beminnend, Veel
pracht ten toon spreidend. *—, Prach.
tig , Heerlijk , Kos.;baar. * --, .4an•
Weidscla. *—,
Vefheve
zienlijk,
F eerlijk , Voortreffelijk, Verheven.
Magnolie, f. AlagnoJia `, vr.
^agot , m. soort van ongestaarten aap

_*--, Sinesche pop, Leelijke of Mis•
maakte figuur, vr.; fig. fam. Verborgen
schat, 4ap , us.
1\'lathis , zie Maïs.
Mahogon , MYlahogoni, m. geslacht van
planten, onder welke één boom is, die
eeoe soort van mahoniehout levert.
t! } ahométan, ne, adj. Mahomedaansch. *—,
m. Mahomedaan , m.
Mahométane, f. Mahomedaansche vrouw,
vr. of meisje , o.

Mahométisme, m. Mahomedaansche gods•
dienst, vr.

Nlahonne , f. soort van galeas.
Mahute , f. dat gedeelte van de vlerken

der roofvogels, hetwelk aan het lijfzi t.

Mai, m. Mei, m., Meimaand, Bloei

vr. * — , Mei boom , Meitak -mand, ,
m. , scheepsw. , Droogrek voor ge
touwen , o. * — , zie Mée.
-terd
?iiaïa, f. in de fabell., Maja, vr. *—,
in de sterrek., M ja, vr.

Maidan, m. in het Oosten, Marktplaats, vr.
Maie , f. in sommige streken , Baktrog, m.
1Viaïeur , m. in sommige streken, zie Maire.
I\laigre, adj. Mager ; Repas —, Maal.
tijd zonder vleesch , m. ; Soupe — . Vastensoep , vr. ; Jour —, V,scendag, Vischdag , us.; fig. Dor , Schraal. * —, Sober, Schraal, Gering, Mager, Dun,

Mat , Flaauw. * — , adv. bij valken.,

als: Voler bas et —, Goed en gemakkelijk vliegen. * --, bij hoefsmcd. , a/s-r
Stamper —, De gaten in een hoefijze
digt aan den buitensten rand slaan.
* — , m. Mager , Mager vleesch , o.

* -- , Magere spijzen , vr. meerv. ; v»
hier: Faire —, Manger —, Geen vleesch
eten ; Traitor en —, Een' maaltijd zonder vleesch ;:j e v oln.
Maigrelet, tte, adj. fam. Eenigzins mager.
Maigrement, adv. fig. fam. Sober, Schraaltis , 0.

Niaigreur, f. Magerheid, vr.
lvlaigrir, V. n. Mager worden , J7ermage.
ren.

* —, '. a. scheep -w ,

(een stuk

bout) 4ƒnemen, De vereischte dikte
geven.

Maihari, m. bij de Arab., K: meel met dinen bogchel, m.

Mail , m. Maliespel , Maliën , o. ; Boule
de —, Maliebal, m. * —, Illalie, vr.,
Maliekolf, m. * — , Maliebaan, vr.`
* _ , zekere hamer, Jiloker,, m. * ^ s
zie Maillet.
lvi ille, f. Maas, vr. *—, Steek , m. (van
geweven kousen, enz.) * —, Malie
(aan eenen wapenrok) , vr. , zie ook
Cotte. * --, scheepsw., Ruimte tusschen
ze*
de houten van een schip , vr. °—,
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kor scheepstouw. * — , Plak op de ve-

De laatste hand aan een werk leggen;

ren der patrijzen, vr. * —, Vlek op
het oog , vr. * — , weleer, zekere klei
kopermunt ; van hier: fig. N'avoir-ne
ni denier ni -r, Kruis noch munt heb
Cela ne vaat pas une —, Dat is-ben;
geenen heller waard; Je neen rabattrai
pas une — , Ik doe het geen' duit minder ; fam. Its ont toujours — a partir en.
semble, Zij hebben altijd verschil. *— s
bij smell., Half lood, o.
Maillé , ée , adj . , als : Fer -- , IJzeren
matje voor een venster, o.
Mauler, v. a. Met een' malierok wapenen.
*—, Met een' houten hamer kloppen.
* —, Netten brei/en. * — (se), V. pr.
van patrijzen , Bonte vlekken krijgen.
*—, V. n. van sommige vruchten , Vrucht.

Cet ouvrage est de — de maitre, Dat is
een meesterwerk ; Faire valoir one terre
parses mains , Een goed zelf bebouwen;
fig. Mettre la — à la pate , Zelf handen
aan het werk slaan ; Tendre la — à. q. q.,

knoppen krijgen.

Maillerie, f. Klopmolen voor hennep , no. (^
Maillet, m. Houten hamer, m.; van hier:
scheepsw., als: -- à fourrer, Moskuil,
On. ; — à calfat , Kalfaathamer , na.
Mailletage,m. Bespijkering van de scheeps.
kiel , vr.
Mailleter, v. a, De kiel van een schip bespijkeren, Eene spijkerhuid leggen op.
Mailleur, zie Laceur..
Maillier, ra. Maliënmaker, m.
Mailloche, f. Groote houten hamer, Beuk hamer , on. * -- ,- zekere kleine moker.
Wlailloir, rn. Klapsteen , ns.
aillon, m. Schuifsteek , m.
1i1 atllot in Pair ; Enfant en -- , Kind
in het pak , in de lui fiers , o. ; Enfant
au—, Kind, dat nog op dien ouderdom
is, wanneer het in het pak moet zijn.
Maillotin , in. oud wapen , ter doorboring
van wapenrustingen, enz. *—, eene

Iemand de hand reiken , Hem zijne hulp
bieden ; Donner on Prêter la -- à q. q.
Iemand behulpzaam zijn; Se tenir par
la — , Se donner la — l'un h l'autre , El.
kander. bijstaan; Se layer les mains de
q. eh., Zijne handen in onschuld was.
schen ; Avoir les mains netces ede q. eb.,
Onschuldig aan iets zijn ; Etre (unis)

comme les deux doigts de la main., Twee
handen op éénen buik zijn, In Bene
volmaakte eensgezindheid leven ; J'en
mettrais la .- au feu , Ik zou er op zweren : Les mains lui démangent, De han den jeuken hem ; Aller bride en — dans
one affaire , Voorzigtig bij iets te werk
gaan ; Donner de la — à la — , Uit zij
handen in die van eenen anderen-ne
doen overgaan ; Rendre une chose en —
propre , Iemand iets eigenhandig be.
zorgen ; iVlettre une; chose en — tierce,
Iets aan Benen derde ter hand stellen;
Faire sa — , Zijne schaapjes scheren,
Zijn naadje naaijeu; Être sous la —,
Voor de hand zijn:_, liggen ; ook: In
onze moge zijn, Van ons afhangen;
De marchand -a marchand it n'y a que la
—, Twee kooplieden kunnen zich ge.
makkelijk vereenigen; Mettre la -b on sur la consciencé, De hand in zijn'
eigen' boezem steker; ook: Onderzoe.
ken, of men iemand beleedigd heeft ,
of men eenen misslag begaan heeft;

Prendre on Acheter de la première —,

olijfpers. J *--, weleer, Soldaat met
een maiilotin gewapend , m.
Maillure, f. Vlekken op de veren van som
-mige
vogelen, vr. meerv.
1V1ain, f Band , vr. ; -- droite , Regterhand , vr. ; — gauche , Linkerhand,
vr.; Tenir á la —, In de hand houden;
Avoir á on dans la —, In de hand heb
Joindre les mains , De handen von--ben;
won ; Serrer la —, De hand drukken ;
Lever la — sur q. q., De hand tegen
iemand opheffen; Lever la —, De vingers opsteken ; Mettre l'épée à Ia —
Den degen trekken ; Mettre la — a 1'é.
pée , De hand aan den degen slaan;
Prendre Ja la — , Met de hand vangen;
Acheter à la —, In den roes koopen ;
Mettre la — a l'oeuvre , De handen aan
liet werk slaan ; Mettre la — à un ouvrage, dan iets medewerken; Mettre

stemmen, Genoegen in iets nemen;
Tendre la —, Om eene aalmoes vragen;
Je vous baise les mains, Ik maak u mijn
compliment; ook: iron. Ik bedank u
wel; Prendre ou Recevoir q eh. de la
main de q. q., Iets van iemand nemen
of aannemen; Tenir la -- haute a q. q.,
Iemand streng behandelen; Coup de —,
Stout bestaan , o. ; ook : Onverwachte

ou Donner la dernière — h on ouvrage ,

aanval , m. ; Homme de ,. Man, disc

Uit de eerste hand koopen ; Tenir une
nouvelle de la première —, Een berige
uit de eerste hand hebben; Mestre la —
sur le collet à q. q. , Iemand pakken ,
vatten ; Mestre la — sur q. q. , De hand
aan iemand slaan, Iemand slaan; Cela
est en bonne — , Dat is in goede handen ; Prendre en — les intéréts de q. q.,
Iemands belangen behartigen ; Tenir la
— á q. ch., be hand aan iets houden;

Donner les mains It q. eh. , In

iets

toe.
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doorzet,m.; En venr aux mains , Handgemeen worden. Slaags raken ; (En)
être aux mains, Slaags zijn ; Faire basse sur .. , Over de kling jagen;
Jeu de - , zie Jeu; Etre feit h la -, Met
opzet gedaan zijn ; De longue -, Se. ; - mise , Arrestatie , dandert lang
haling , vr. ; Saisir entre les mains de
q. q., Zich verzetten te g en de uitle.
vering der gelden , die in iernands han
den zijn; Plaider Ia - garnie , Voor ee,le zaak pleiten, die men in Zijn bezit heeft ; Vider see mains , Overgeven Uitleveren ; Etre sous la - de
jnStCe In beslag genomen zijn; Msilevée , Opheffing van een beslag , yr.;
Imposer les mains a - - . - , De handen opleggen; Sons -, Onder de hand,
In het geheim; A deux mains, Met
beide handen; ook: Om wet beide han.
den te worden gehouden; van hier:
Cheval h de u x mains, Paard, dat onder den man en voor een rijtuig kan
dienen; Homme a deux mains , Man,
dien men tot verschillende dingen ge.
In-eiken kan; Pendre a toutes mains,
Zich op allerlei sijzen pogen te ver
rijken ; A pleines mains, Met handen
vol, Ruim ; En un tour de - ,. In een
omzien, In een oogenblik. *_,JJao d,
vr., Schrifeo -, Haalt aan het
puttouw , waarezndeemmer wordt be
't'estigd,m. 'C- , ilaam van sommige dingen , die naar cene handgelijken.
Poot (van sommige Vogelen), on.
Boek (papier), o
scoot van gond*, klein tangetje ders
midstang
_,
horlogiemakers.
bij boekdrukk ,
zekere figuur, Hand, vr. ° - , Ijzer,
waarmede men het hengsel van een'
ketel grijpt , 0. als : de briquetiers , Ploeg steenbakkers , m.
als: Maia. brune,Tusschenblad hij kaartpapier, o. '°-, in het spel, Voorhand,
yr. - , Zijden kwast„ on. -, Bok,
(eener koers) , on. *_, Rank (aan eenen wijnstok), vr.
IVlalnate, f. geslacht van vogelen.
iVlain-Iorte,f. Handbieding,vr.,Bijstand,m
Maind'oeuvre , f. Naak/oor;, o , en m . ,
Werk, 0.
Wain-levée , zie op Main.
Main-misc , zie op iVlain.
Mainmortable , adj. Tot de doode hand be.
hoorende ; ook : Lijfeigen.
iVlairitnorte , f. Doodt hand, vr. ; van
hier : Gens de - , Lijfeigenen, wier
goederen aan den hear kwamen , na. norv.
aint , acij. w. gcbr . , Menig, Pel,
Verscheiden.

MAIS
Maintenar.t , ads'. Tegenwoordig , Thans,

Nu.
lYlaintenir, V. a. irr. in stand honden,
handhaven , Onderhouden , Bewaren,
Staande houden , Bescherieen.
Staande houden. * bij jag , als : le change, (van de honden), De jagt
vervolgen. *_ (cc), v. pr. Zichstaan.
do honden , In den zelfdeu staat blijven.
Wlaintenue , f. bij regtsgel. , Bevestiging
(in het bezit), vr.
lYlaintien, m. Handhaving , Instandhou.
ding , vr. -, van het ligchaanz , Hou.
ding , vr. , Gelaat , o.
i\laire, m. Schout, Maire , m.; van hier:
- du paleis , weleer, Plaatsbekleeder of
Vertegenwoordiger des konings, m
Maine, f. I!mbt van maire, o.
van het bestuur eens maire's , no. ° -,

de usaire Zijne
rigt , o. , Maine , vr.

Huis, waar

zaken ver-

Mairrain , zie Merrain.
Mais , conj. Maar , Doch , Echter. *
adj. fam. , als : Je n'en puis - , ik kan
het niet helpen , gebeeeren. 'C-,
Maar ,

0.

Mais , m. Turkse/s koor;; , o. , Turksche
tarw of ,veit, vr.
Maison , f Huis , Weonhuis , o. , Woning,
vr. ; - garnie , Gernenbeleerd huis , of

Iiuis,waar men geuseubeleerde kamers
verhuurt , o. , Gemesibeleerde kamers,
vr. meerv. ; Garder Ia -, flee huis houden , Te huis blijven , Nier uitgaan;

spr. w. Le chatbnnier est maitre clans sa
- , Ieder is ,zcester in ziju eiger huis;
- de ville , Stadhuis , 0. ; La - de Dien,
Bede/soils, Huis Gods , o. , Tempel, in.,;
J:.cs rnaiOI1S, Doihuis , Gekkanhuis, 0 ; Petite -, Snoephuisje, o.;
- des champs, - de campagne, Buitenhuis , Landhuis , o.; - de correclion .
J7erbeterhuis, o.; - seigneuriale, fleereuhuis , o. ; - de sergent . Gijzeling,
vr. ; - rustique , [Juismanswoning , vr.;
- d'arrèt, Huis van arrest, 0. Gevan
genis , vr. ; - d'éducarion , Opvoedingsesticht , o. ., Kostschool, vr. , Huis,g
0. 9 flU ishoudisig , vr. ; Faire use bonne
—,Rijkdommen verzamelen. 'fl-, Huis,
0. , Gezamenlijke bedienden , oss mrv.;
van hier : Faire - nette , Zijne bedien
den wegzenden; Faire - nsuve, Nieuwe
bedienden aanschaffen ; La - du roi,

Het huis des leonings , o.. 's Koniugs

lijfwacht , vr. - , Huis , Geslacht,
0.; La - royale , Het koninklijke huis

0. , De prinsen van den bloedt , m.
nseerv. ; Relever sa - , Zijne familie
weder in aanzieO brengen. -, in de

MAL

MAIS
terrek.,èIs : Les douzè tnaisans clu so.
leil, De twaaifhuizenier ten, (d. 1.
de tovaalf teekenen van den dieren.
— in den kooph.
rien ,) o nicern

]ant6or , o. in: eene pIaas , 4 0 aar men
niet woone iin de natuurk. , als
— de tnnerrc , Dcnderhuisje ,
Moniiage, m. Bawhout TithmL?hout, o

lYlaisonnée , t'. farn. Hiiigezin ,

-

0.

1V1aisoniet, V. ii. veroud. , Huizen bouwen..
I,; z?jnhuis ontvangen ,lluis
-

vetten.

.

In de magt hebben, Over iets snnen
beschikken ; — d'ócole, Schoolmatres
iliatres , vr.; — de pension , Kostsc-hool.
houderes , 'vr. firs. - fe rn itte , .Kltteko
Vrouw , Bazin , vr., Peti:e-mutrcsse,'a.
letpop , Pronkster , vr.
de, Geliefde, vr. — , als: — pièce
tosrnaainste stuk (in ' e ene. ' mac/tin),
0.
2 hij kaartenm. , Kaarten van dc
geringste soort , vr. mecrv.
M-tutrise , f. Meesterschap , o. 4
Gil.
de , o.
—, on : Gran—de'— , Groot.
meesterschap„ 0. • — , als : — des eauz
et lobs , (weleer ,) Bestuur over de
rivieren en bosoclien , o.
Maitriser, V. a. Jjciiccrsc!sen , Bemeesteren , Bcoeugelen , Bedwingen...
i\Jsjalc , f. Sleeelbtoe;ss met'meelachtige
bladeren van onderen' , yr.
\aje , zie i\lage . ad;.
1\!ajestcî, I. Heerlijkheid, Grootheid, IJ7a
jesteit. vr.. zekere titel, Majesteit , ir. ; Sc — trs.ch: dttennc , Zijne
allei ciaeistelijîste m ajesteit. ° —, iron.
Deftig/ieid , lUajesteit , vr.

Maisonnette , f. Huisje , Klein hult , o.
iVisitre , m. 1-Jeer , 1I'Jeester , Baas , no.
Spr. w. Tel - , tel Valet Zoo heer, zoo
—, Heer , 1JZeester , Elge.
knech.
naar, tá. *.., Heer, Meester, Baas,
Degene, die de n1agt heeft, om ce ge.
bieden ; no. ; Chacun est (ie) — chez soi,
Ieder is bass in zifoz elgén louis ;Fr apper en —, lladaan1sleppen. *a1t:
Etre - de. In zijne magt hebbeoSi So
rendre. — de, Zich nocestir maken van;
Etre (1e' — le faire qch. , De vtij.
laeid , enz. hebben , om iets ee doen..
*.~ Meester, Onderwijzer, m.; — de
danse on a danser , Dansrnester . in.
Dsene, die in /ote'tñe ofandere vak
heeft uitgemunt , lJleeseer , in. ; van
hier : Ls pcti nvaîtr zekere gm.
-yeut-s. '—, titel van adwokaten, enz.,
Meéseer,' as,. tegenstelling van
leerling , Meester,, rn ; — cordonnier
Meeste' sclzoenmaker,m.; van hier: fain.
Ii a trouvé sob -; , Hij heeft zijn' mooster gevonden; Etre ull - honrne, Een
knap man zijn , 1/ee 1 bekwaamheid,
moed , enz. bezitten. * _ als : — fri.
pon, 4arrsschurk , rn; — sot, darts.
gek , m. — , Ruiter,, m. scheepow.,
Schipper , no. ; •- d'éçuipage, Equlpa.
genaeeoter , m.; - des ports, Haven.
nieester , in . ; — aâteur,, Mastenmaker,
no. Eerste , ml, als : — clerc,
Eerste klerk . no. ;spi'. w. Conipter de
clerc a — , Naauikeurig rekenen , zie
Clerc. , zekre titel aan het hof,
iHeester , no. ; van hier : Grand-maItre
zie Grand. * , als : — des hautes oen.
vree, Meester van den scherpen zwaarde , no. ; - dec basses oeuvres , Nacht
werker , na. —, van zaken , als : —
autel , Groot altaar , o.; — brin dune
plante , Hoofdstevgel eener plant, m.
* - , zie Petit -maître.
lVlattre-ä-clanser , m. zekere kmuispasrer.
Maître-èo.arts , m. weleer , Meester der
vrije kunsten ,
Naltresse , 1. Vrouw , Moesteres , Gebied.

ster, vr.; van hier : Etre — de q ch.,

, —,

blsjeocueusemetat , adv. , 1\lajestncnx , use
adj. Dctig, heerlijk, l!lczjestueus,

verheven.
Majeur„ ti re, adj. .lJ2eerdrjarig, Mondig.

*__ , Greeter, Hotiger, Gecc-igsiger;
Affaire majeure , Zeer gevig:ige zaak.
* — , in dc toonk. Major. * . , in Som.
ntigc kaartspel..) als: Tierce majeure,

Hoogste derde, vr.
Majeure , f. Eerste stelling caner sluit.

rdc, yr., Major, m.
Major, m. lilajof 5. M.— , adj. , als
9a — , Staf, na. —,In sommige kaartspel. , als : fierce — , zie Majeur. *

ni. ecne sc:elp.
Majorat
-oudsten-zoon . M. goederen , welke dan
toevallen , sJlajoraat , o.
I\isjorclitnte Iii. Opper /isfuteeiter , in.
scheepsw. , Pro'-iaïst 7 ineester , us.
Majorité , f. Meerderja. ig'eid , Mondig.
/ieid , vr. * - q Jimajoirspiaats , vr.
Majuscule„ adj. , als : Lectre ore Caracrère
_, on: °-, 1. Hoofd/otter, yr.
Maci , m. geslacht van zoogdieren , Ka-

ki , us.
Mal„ us. Kwaad, o., Kwaal, Ramp ,vr.,

Tegenheid , Weder waardi g heid ,
geluk , us. ; Spr. v. — d'sucrsi nes t que
Songe , Men bekreunt zich weinig om
liet ongeluk van anderen. Pijn,
Smart, vr. ; - (l'cnfant, Barensweeün,
0. niecrv., Vl ag en, vr. meert'., Barens.
nood . us.; .- de coeur, Jilisselijkheid,
vr. ; J'ai — aux ycux , De oogeïs doen
mij zeer. Ziekte, lCwaaI, yr.;

;so
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cadue, Vallende ziekte , vr. ; — de Malaxer, V. a. bij artsenijbereid., Kneden,
Naples , Penuszi ekte , vr.;de mère, 1
Door kneden week maken.
Moederkwaal, vr.; — de Siam, Gele Malaxis , m. geslacht van planten.
,koorts , vr. ; — de mer , Zeeziekte , vr. Malbati, ie, adj. -fain. 'Mismaakt., Lomp.
* — , ni., als : Un grand -, Een lomp
* , Kwaad, Nadeel , o. *— , Kwaad,
o. Misdaad , vr. * —, Kwaad , Jamstuk vleesch,o.,Een mismaakt mensch,m.
mer , o: ; C'esc un grand -- que voos 1Vlalcontent, te, adj. Ontevreden (met, de).
n'ayez pas écrit, Her is wel jammer, 11laldisant , te , adj. w. gebr., zie iVlédisant.
dat gij niet geschreven hebt. * —, als: Male, m. Man, m., (von dieren,) Mannetje , o. * —, pl. Miles, scheepsw.,
Tourner ou Expliquer en —, Ten kwade
duiden; Prendre en — , fort en --, Kwalijk
Duimelingen, m. mrv. * —, adj. Mannemen. * __, fan. Moeite , vr.
nelijk; van hier: Enfant—, jong -en,
adv. Slecht , Kwalijk, Verkeerd.
m. ; fig. Mannelijk,#Manmoedig, Krachtig , Edel, Sterk, Gespierd.
Malabathrtlm , m bij artsenijbereid. , Blad
-

Malebeste , f. , Malebet,, m. scheepsw. ,

van den cassiaboom, o.

Malachite , f. zekere steen.
Malacie, f. Belustheid (van zwangere vrouwen) , vr.
11ialacoderme , adj. Weekhuidig.
IV lalacoptérygien, adj. m. Met vinnen zon
stekels.

-der

1Ylalactique, adj. , als : 1Vlédicament —, on:
*--, m. Verzachtend middel, o.
Malade, adj. Ziek, Krank, Ongesteld;
Lit —, Ziekbed , ó. *—, Slecht gesteld , In een' slechten staat. *—, m.
et f. Zieke , m. en vr.
Naladie , f. Ziekte, vr.; van hier: -- du
pays , Heimwee, o. * — , Zucht, vr.
Verlangen , o. , Trek , m. ; Avoir la —
du jeu, Op het spel verzot zijn.
Maladif, ive , adj. Ziekelijk, Zwakkelijk,

Sukkelend.
Maladresse , f. Onhandigheid, Lompheid,

vr.
Maladroit, te , adj. , (Maladroitement , adv.)

Lomp. * --, m. Lomperd, m.
Malaguette, f. Paradijskorrels;, ei. mrv.
Malai, Malais , m. Ma/eist/s, o. , Maleische taal, vr.

Malaise, m. Ongemak , o., Ontevredenheld, vr., Misnoegen, o.

Malaisé , ée , adj., (RMIalaisement, adv.) Moei.
jelijk, Ongemakkelijk. * —, Behoef_
tig, In bekrompene omstandigheden;
Etre —, Zich moeten behelpen, In bekrompene omstandigheden leven.
Malandres , f. pl. Kloven in de kniebogen
der paarden , vr. meere. * —. , ï- error.
te knoesten in kanthout, m. meere.
Malandreux, use, adj van kanthout, Be.
schadigd , Verrot.
Malapre, m. Zetter, die slecht leest, m.
IVialart, m. (Mannetje der) wilde eend.
Malate, in. naam van zekere zouten.
Malavisé , ée , adj. Onbezonnen , Onbe.
dachtzaam, Onvoorzigtig. * —, nl. Onbezonnen mensch , M.
1Vlalavisée, f. Onbezonnen vrouw , vr. of
meisje , o.

Stophamer, m.
ltilalebéte , f. fan. Gevaarlijk mensch , m.

Malédiction , f. Vloek , m. = j Vervloeking,
vr.; fan. La — est sur.. . , 11 y a de la
sur ... , Er ligt een vloek op ...
Malefaim , f. veroud. , Buitengewone honger, m.
IVialéfice, m. Kwaad door. tooverij oeroor-

zaakt, o., Tooverij , vr.
1Vlaléficié , ée, adj. Betooverd.
Maléfique , adj. van planeten , Fan Benen

nadeeligen invloed.
Maleheure , f., als.: A la _—, veroud. , On-

gelukkiglijk.
Malemort, f. w. gebr., Ongelukkige dood, m.
Malencontre , f, fan. w. gebr. , Ongeluk,
o. ; Par —, Ongelukkiglijk , Ongeluk

-kig.
1Vlalencontreusem ent , adv. veroud. , IVMalencontreux , use, adj. fan. u , . gebr., On-

gelukkig.
Malengin , m. vetoed. Bedriegerij , vr.
Malentendu, ue, adj. Slecht ontworpen of

ingerigt. * -- , nu. u ll2i sverstand , o.,
vergissing, vr.
Malepeste , interj. fan. Verduiveld.
Malerage , zie Malefaim.
Males , zie 1Vlasles.
Malestan , m. In pekel gezette sardijnen ,
en. meert'.
Mal..@tre , m. Onpasselijkheid, vr. * —,
Ongemak, o., Ongemakkelijkheid, vr.
Malévole , adj. fam. Kwalijk gezind , Ongenegen.
Malfacon, f. Wanstand, m., Gebrek, o.
Malfaire , V. n. enkel in de onbep. wijs,
Kwaad doen.
iVlalfaisance, f. Lust tot kwaad doen, ei.,
Boosaardigheid, vr.
Malfaisaut., - te, adj. Boosaardig , Kwaadaardig. *--, Schadelijk , Nadeelig.
Malfaiteur , m. Boosdoener , Booswicht , rn.
Malfamé, ée , adj. Berucht.
Malgracieusement, adv.^ongebr.,,Malgracieux,
use, a dj, lam. w. gebr. , Onbeleefd, Loap.

MALG
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Malgré , prép.4 In weerwil van , In spijt
van, Tegenden -wi-1 van. *--, 1Viettegenstaande , In veér3vil van. * --,

Malin , igne, adj. Boos ,Boosaardig, On_
deugend , Snood. , Nadeelig, Scha-

als: — que j'en aie , :Ik mag doen zvat
ik evil; fain. Bon gré, — Willens of
onwillens.
Mal.habile , adj. , Malhabilem.ent ,: adv. On-

bekwaam , Onbedreven , - Onervaren ,
Lomp.
Maihab.ileté , f. Onbekwaamheid ,, Onbedrevenheid Onervarenheid , Lomp.
heid , vr.
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delijk ; yuan hier : Joie maligne, Leedvermaak ' o..; 'esprit -- , De booze,
De duivel, m. * -, m.-° Booze , m. *--,
Snoodaard, m.
Maline, f. Springvloed, ? .m .
1V1alingre , 'acij. fam-, Zwak , Zwakkelijk
,

Ziekelijk , Kwijnend.
Malintentionné°, ée adj. Kwalijk gezind,

Kwaadwill`g. *•-, m. Ksvalijkgezinde, rn.
.,Malique , adj. , als : Acide' -- , 4ppelzuur, o.
Malitorne, '.adj. fare. Lomp , Onhandig.
* _, me Lomperd, sn .
Mal-jugé, m. Kwalijk uitgewezen vonx
nis, o,
Mallard, m . Kleine schaarslijperssteen , m.
Malle, f. Reiskoffer, Koffer, t».; Faire
sa—,Zijn' k;jfer pakken¢ *--, Malies,
Malheureuse , f. Ongelukkige , vr. * -_,
o. , Brievenmaal, vr. * — Korf, m.,
Snood vrouwmensch , o. * — , LigteKast, Mand , vr.
kooi, Hoer, vr.
IVlalléabilité, .f. Rekbaarheid, vr.
Malherbe, f. ije Dentelaire commune. * ;.- ?
zie Sumac fustet.
Malheur, m. Ongeluk , Onheil, o., Ramp,
vr. , Rampspoed , ns. ; Par —, Bij ongeluk , Ongelukkig ; spr. w. I1 n'y a
qu'heuur et --^ en ce monde ,Alles is toev al ; Un — ne vient jamais seul , Een ongeluk komt zelden alleen ; van hier :

Malheureusement, adv. Ongelukkig, Bij
ongeluk.
lVlalheureux, use, adj. Ongelukkig; van
hier : Faire one fin malheureuse , Epen
ongelukaig einde hebben; Avoir la main
maiheureuse ,, (van eenen wondheeler ,)
Ongelukkig in zijne kunstbewerkingen
zijn. *—, m. Ongelukkige , m. * —,
Snoodaard , Slecht mensch , Onver-

laat , m.
Malhonnéte, adj. Onbeleefd, Onfatsoenlijk , Onheusch, Onbetamelijk. * --,
Oneerlijk , Slecht.
Malhonnêtement , adv. Onbeleefd , Onfat-

soenlijie, Onheusch.
1Ylalhonnéteté, f. Onbeleefdheid, Onfatsoepli jkheid , Onheu.schheid , Onbetamelijkheid , vr.
Malice , f. Boosheid , Kwaadaardigheid,
yr. * — , Booze daad , Snoodheid , vr.
*—, Guiterij,vr., Moedwillige streek,m.
IVlalicieusement , adv. Boosaardig.
IVlalicieux , use -, adj. Boosaardig, Boos
Kwaadaardig , Snood. * — , Gui tachtig. t --- , m. Snoodaard, m. * — ,
Quit, M.

Malicorium , in. bij de ouden , Onrijpe
vruchten, (waarvan men zich ter berei.
ding der huiden bediende ,) vr, mrv.
Malignement, adv. Boosaardig , Kwaad
hier : Interpréter — , Ee•-ardig;vn
ne nadeelige uitlegging aan ... geven.
Malignité , f. Boosheid, Boosaardigheid,
Snoodheid , vr. *—, Nadeeligheid,
Schadelijkheid, vr., Nadeelige invloed,
M.

*--,van ziekten,Kwaadaardigheid,vr.

Malléable , adj. Rekbaar.
Mallemolle, f, soort van mousseline. *—,
soort van doek.
Malléolaire , adj. Pan den knokkel des
voet:.

Malléole , f. Knokkel van den voet, m.
* — , m. bij de ouden , Bosje riet, om

iets in brand te steken , o.
Malletier, m.. Kofermaker , m.
Mallette, f. Reiszak , m. , Mars, yr.,
Pak, o. , Ransel,, m.
Mallier, m. Postpaard, dat de brieven.

maal draagt , o. * — , Paard voor ee.
ne postkar , o.
Malznener, V. a. Mishandelen, Benadeelen.
Malmoulue , adj. f. Slecht verteerd.
Malotru, m. Ellendig of Berooid mensch,m.
Mallotrue, f. Ellendig vrouwmensch, vr.
Malplaisant, te, adj. bijna veroud. , Onaan.
genaamss.

Malpropre , adj . , . Malproprement, adv.
Morsig, Slordig, Onzindelijk, huil.
Malproprete , £ Morsigheid , °-' nzinde•
l i j khei d , Vuilheid , vr.
Malsain , ne , adj. Ongezond.
Malseant, te, adj. Onbetamelijk, Onvoeg-

zaam.

Maisemb , he, adj. Met ongelijke einden.
IV'Ialsonnante, adj. f. elanstootelijk.
Malt , m. Mout, o.
Maltalent , m. veroud. Haat , Lesrok , m.
Malse , f. zekere stof, waarvan de ouden

zich tot verschillende einden bedienden. Zij bestond uit pik, was , yet en

gips.
Maltcte, f. w. gebr. ,

Knevelarij Afper.
,
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sing, t''. *.-, Kzeyélaars, Geldafpersers , na., meere
WYlaltatier, m. w. gebr ., Knevelaar, Geldafper.^er, m - , ''Gaarde,r. van nieuwe belasti,gen,, °ns. ,
Maltrairer, v. a, Mishandelen , Gnregt
doen. *-, Groóte'i'erliezen, doen 11fden,, Medenea.en. ` -, ülishandelen ,
Lasteren , Doer-halen^ -_Gp de vingers
kÏoplen. ^. .
IYIalveillance , f. Vi f andschc^j, , vr'. Iaat
an. , Ongenegenheid ., Ongunst ,.'vr,IVlalveillant , iv. Kwal`tpkgezinde, ,.Vij:aidw,.
Hater , m.
3Yialversation, f. Ontrouw in het..waarndl.
men van eenen post, vr.
lVlalverser , V. n, als : -- clans une charge ,
Lenen post ongetrouw waarnemen ; ,. inzond. Zich op eene 'ongeoorloofde lvijze
in eenen ,post verrijken.
Malvoisie , F. zekere wijn , Malvasia , m.
*--, Muskaatwijn, m.
Nialvoulu, ue, adj. Gehaat, Niet gezien.
lYlarr,an, f. Mama , Moeder , vr.; Grand'
~ , Grootmanna , vr. ; fam. Une grosse
-, Ilene dikke tante.
1Y.lamelle , f. Borst, vr. ; Enfant á la -,
Kind aan de borst, Zuigend kind, o.
*_., Uijer , m., (elders: Gier , o.)
Matnelon , m. Tepel , m. , Speen, vr. * ,
Wratje (gip de tong , enz. ), o. *_ , Punt
(van eenen spits toelnopenden berg)
vr. * -- , k'nobbel' (aan planten) , m.
* -, Knop, M., Knopje, o. * -, ,I of ,
m. zie Dol in het andere deel.
IVIamelonné, ée, adj. Knobbelig, Met knobbels bedekt.
Mamelu, ne , adj. fam. Zwaar van boe.
-

=

,,

zeis, Geborst. * --, m Man, die bor.

sten heeft (als eene vrouw) , m.
Mamelue , f. fam., als : Grosse — , Eene
vrouw , die zware borsten heeft , vr.
Mameluk, zie Wla r^1ouk.
Mamillaire, adj. Tepelvormig.
1Ylamlouk, Matnluk , m-. Mameluk , nm,
lviamniaire.,, adj. Iran de bl;rsten.
Mammal e, f. I7erhandeling over de zoog
vr.
-diern,
LVlarnn, alogiste , rm. Kenner der zoogdieren , M.
Mammirère,

adj. Zogend .

m. Zoog -

dier , o.

Mamwi[ornae , adj. Borstvormig.

Mammoet, te. Mammoet, m.

1danant , m. veroud Bewoner van een dorp
of vlek, m. ; nog over in : fig. Un vrai
- , Un gros - , Een regte lomperd.
Mancelle , f. Ketentje aan den hals der

kaspaarden, o. -

Mancenillier, in. zekere vergiftige boom.

Pdanche , m. Steel , mz ; spr. w. Deter Ie -..
apr.ès la cognee-- I:es °geheel opgeven of
laten vnrea',a fag. fam Branler,au on dans

-., ?'iet vast in si/ass schoe'ee staan.
hoc/ac,. flaniivatsel o. °-, Staart
(van Benen- ploeg) , m ' -, als: -1.e cl'L,ne:,,éclar_:ctte 'dc .moutoó,, liet loleJltfe
vaas =eengin acliter-bout vast °een schaap.
*_-, Hals (van een: viool , een) m.
, f.: l nuw , r®,s fag fain.... 1 v .ir
dans sa -- , Over .-.. • gunnen beschi k^ken , .. . in zijne magt hebben "fig.
Ie

,

Tire:r q,.,q par la: ; ( and 'om -iets
verzoeken ; C'est one autre paire de manches ,. ::.Dat is - andere. tabrak -dan knaster.
* - als : -'a cie, pour 1'eau , .Slang,

`.ii aw:rsaiering , Leeren of Linnen pijp,
'vr . _,- `de pompe, : Spuitslang , v"r.:; . .a vent, Koelzeil. ,, o.; -- d'i i ppocrate ,
-

ou :

-

, .Zijszak, zn. * - pl =Man-

ches, zeker v`sclznet.

Manclaeraux , an. Cpl. G repcs; aan een • link..
'aveverstcuw ,. vr. m.eerv. ,
IVlancherons , m. pl. Ploegstaart , n.
Manchetre ,° F. Lub f,` Lob- lilanchet , vr.
* --, bij boekdrukk., ais : Ouvrage à mans
chettés, TJ'erk met kantteekeningen o.
Mancha s :m. Itlof (-parr bent)° vr.-,
Glas Ring der sr;:eltbuizen - , t na.
cilinders, die tot tuiten gesneden Ivorden , m..

Manchonnier, na. Glasblazer, m.
Manchot, €te, adj. Die slechts - ééne hand
gebruiken kan, ,Elan de ééne hand lain
of ver m i n t ; fig. I1 n'est pas -- , Hij
is niet gek.
I\'landant, al. Degene 9 die een mandaat ,
(zie l\iardat) geeft.
Mandarin , m. diandarijn (in Sina) , m.
1Vlandat, in. Mandaat , o. . Vol'r.aat , Prop
ereratio, vr. * —, Pauselijk bevel,
illandaat, o..illandaat, Briefje,

o. , Wissel , m. * —, zeker papieren
geld , hetwelk de assignaten vervangen
heeft Mandaat e.
M andataire , m Gevolma g tig de , m. *-,
.Degene , aan tivien de paus een openstaand kerkelijk ambt toegewezen heeft.
Mande , f. Mand ter vervoering van pijp,

,

.

aarde, vr.

.Nland.menr, m. Bisschoppelijk bevelschrift,

iilandewent, o. * --, ,4anit ijzing, vr. ,
Briefje (ter betaling van zekere som), o.
I\lander, V. a. LUelden , iJerigten, Doen
.reten. - , Omroepen , Dagvaarden
-Bijeen roepen, ontbieden. *-, Bevel
,ge i en om (over) te zenden.
NIandibule, f. Onderste kakebeen , o. *-,
in de nat. hist. , Een2 der tevee deelen
waaruit de neb valt eeneg vogel be-.
,
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MAND
staat, o.bij insecten, Vaste deel
van den bek , o.
Iandi11e , f. weleer, Overrole der lakkeijen , ns.
Mandoline , f zeker speeltuig.
1\laudore, f. zeker speeltuig.
1\1andragore , t. geslacht van planeen.

iVlandrerje t Digs niandewerle 0.
IVlandrier , rn Pcsndenmaker, die grof werk
n2aakt, us.
Nadin , in. Doorslag, omgaren in gl&ei.
fend ijzer te slaan , sos,
J7orrnij
,

zer, o.
Pacroonvorm, m.
naam van verscheidene andere werk-

tuigen.
Manducable, adj. n w. Eetbaar.
Iviauducacion, f. Eten (bij 12cC avond
maal), o.
Manhage , m In- en uttladen van sommi

-

ge dingen op koopvaardijschepen , waartoe de matrozen verplige zijn, zonder
dat zij daarveor iets kunnen eist/san , 0.
Manége , m. Rijkunst , vr. Rij
school , Rijbaan , Manege , vr.
List, vr. , Listig gedrag , o.
Gang, in. of Rigeing der aders in
kooimijnen , vr. , scheepsw. , Be
stuur van een schip , o.
Manequinage , ni. Beeldhouwwerk' in ge.
bouwen ,
Mhnes , m. p1. Schiminen (d , i. zielen
der afgescorvenen) , 'or. meerv.

MaLlet, m. een vischnet.
1\lanette , f. Ijzeren handvat , o., Dal.
velskop,

lYlanga , m. zekere vrucht, Mangac, vr.
Mangal, m. in het Oosten , Kolenpan, vr.
Wlanganaise , Maiiganèse , in. Brninsteen , m.
iViangas , zie Manga.
IViangeable , adj. Eetbaar.
]1angeailIe , f. T7oeder , Eten (voor Isuis.
dieren , vogels) , o. - , fain. Etea
(voor nsenschen), 0.
Mangeant, te , adj. fain. w. gebr., Etend.
Mange-fournis , zie Fourrnflhier.
MangeOire , f. Krib ( in den paarden.
stal), vr.
iVianger, v • a. Eten, (van lieren:) Pro.

ten ; fig. L'appétit vient en nsangeant,
Floe »zeer men heeft , hoe meer men
hebben wil; spr. w. Qui se fait bre!is,
le loup le mange, .111 te goed is baar.
mans gek ; Les grs possons mangent
les petits, De groote viste/ten eten de
kleine ; - son pain banc le premier
Eerst ri/den en uaderhand te voet
gaan , Eerst in overvloed leven en naderhand gebrek lijden ; - son blé vert,
son blé en herbe, Zijn inkomen verte.

ren, eer men het ontvangen heeft;

-

de la vache enragée, Veel wederwaar.
digheden ondervinden. , Doora
brengen , Vert e ren , l7erkwisten ; van
hier: lig. Ses valets le mangent , Zijne
bedienden eten leus op tJaAen hem
arm ; Cette forge ntangc Hen da charbon , Deze srtederij verdoet veel Ito.
len,' Ces légumes mangent bien da beurre, Deze groenten verslinden veel be.
ter; fern. II me mangerait , (Jij zou niif

opvreten.. *_, i'erteren, (Pegyreten,
Invreten; fig L'criture est 'sangée,
liet schrift is uitgegaan, uiegewiseht,
niet meer leesbaar ; - q. q , des yeux,
Iemand moe de oegen verslinden - de
caresses , Zoet liefkozen. als: ses mots , Zijne woorden opeten , slechts
ten halve uitspreken, Brabbelen.
(se) , v. pr. Gegeten worden. als:
Se manger le blanc des ycux , Hevig twisten. - , in de spraakk. , Niet uitgesproken worden. scheepsw., als:
- da sable, liet uurglas te vroeg onshoeren. , us. Eten, o , Spijs , vr.;
fig fain. II en perd le boire et le
vergeet er eten en drinken om.
Mangerie , f. fig. fan. Knevelarij, 4fzet.
terif, vr.
Mangeur , m. Eter. in. ! - ., Vreter, m.,
fig. fan. - de crucifix , - d'iniages, -

de saints, Pilaarbijter , m. , als t d'âppât , een Baliste ; Petit - de fourmis;
- de pouies, kuikendief, m.; - de pacerous , zie Aphidivore ; - de riz , naans
van eenige vogels , Rijsteter , no. ; de vers , score van basterdnachtegaal.
Mangenre , f. Plaats , waar aangevreten
of doorvreten is, vr.
Mangeuse, f. Eetster, Vr. I7reetster,vr.
Mangle, m. naam van verscheidene seerten van planten. * - , zie IVianglier.
Wanglier, m. zekere boom , Wortelboom , us.
hlangouste , f. geslacht van zoogdieren,
waartoe de ichneumon behoort.
Manguier , m. geslacht van planten , waar.
toe de Mangasboom behoort.
Maniabe, adj. Smijdig, Zacht. *_,Dat
men zender nadeel kan aanraken Ce
fer est - , Dit ijzer is g enoegzaam be
leoeld , da: men let in de hand kan nemen; fig. Handelbaar , Gedwee , la.
schiklie lijk.
Maniacal le adj. bij Galienus, Woedend,
Ra zend.
IVianiaque . adj. Krankzinnig , Razend,
Dol. *_, m. et f. Kr ankzinnige, m,
en vr.
Manichkens, na. Pl. Manicheèrs, vs. usrv.
Manichéisnse , m. Leer van Mane: of van
4 Manicloeürs 9 vr.
,

,
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Manichordion , m. soort van klavier.
YVlaniele, f. Leeren duimeling der laken.
scheerders , m. * —, pl. &Vlanicles a zie
Menottes.
Manicorde, zie Manichordion.
Manie, f. Krankzinnigheid, Zinneloos-

heid , vr. ; fig. Overdrevene zucht (naar
iets), Woede , Dwaze zucht, Verzot
vr. e
-heid,
Mancement, m. Betasting, Behandeling,
vr. ; van hier : Le — des armes , De
wapenhandel, m.; fig. Bestuur, o.
Waarneming , vr. * — , in de schilderk. ,
Behandeling, vr.
Manier, v, a. Bevoelen, Betasten , Behandelen. * — , Smijdig maken , Door
de handen laten gaan. * —, In handen
krijgen. * —, Besturen, Regeren; van
hier : Leiden , Behandelen. * --- , Met
... omgaan, Hanteren, Behandelen.
*—, V. n. in de rijsch., Gedwee zijn,
Gehoorzamen, 'Mak zijn, Gewillig
zijn. * --, als : -- à bout, Omdekken ,
Een dak herstellen; ook: Bene straat
herstellen. * --, m. enkel in : Au --,
Op het gevoel.
Manière , f. Manier , Wijze , Gewoonte,
yr.; van hier: — de penner, Denkooijze , vr. ; — d'être , Wijze van zijn,
yr., Toestand , m.; ,Par -- d'acquit,
Nalatig , Slordig ; Par — de dire , Par
— d'entretien , Om zoo te zeggen, Om
zoo te spreken; ook : Toevallig, Dewijl het gesprek er aanleiding toe
-

gaf; fig. Étriller q. q. de Ia belle —,

de la bonne — , Iemand duchtig afrossen ; De — que, conj. Zoo dat. * —,
bij schild. , Manier , vr. , Trant , tot.,

Wijze van schilderen,- vr. * —, Ge•
naaktheid, vr. * —, pl. Manières, Manieren , Gewoonten , vr. meerv.
IVIaniéi é , ée , adj. Gedwongen , Gemaakt,
Gekunsteld, ,..Gemaniereerd.
Maniériste, m. Schilder , welke van de
(schoone) natuur afwijkt, m.
YVlaniette , f. Veeglap der lijnwaaddrukkers , m.
IVlanieur, m., als : — d'argent, Geldteller , Iemand , die veel met geld omgaat , m. * —, te Parijs , als : — de blé sur
berme , Korenverschieter , m.
1Vlanifes:ation , f. Openbaring , vr.
Manifeste , adj. Openbaar , Blijkbaar.
*_, m. Verklaring,vr., Manifest, o.
Vlanifestement , adv. Duidelijk.
MYIanifester , V. a. Openbaren , Duidelijk
maken, dlan den dag brengen. *
(se) , v. pr. *_,Zich openbaren. * —,
Zich vertoonen, Duidelijk worden,
Verschijnen, Zich openbaren.
-

Manigance , f. fam. IKunstgreep . Loosheid, vr.
Manigancer, V. a. fam. Beramen, Over.
leggen , Smeden , Brouwen.
Maniguière , f. Aalfuik , vr.
Manille, f. in sommige kaartspelen, tweede
matadoor , Manille , vr. * —, bij suikerraff. , Houten priem, om de suiker.
bronden door te steken, m. *—, eene
adder. * —, Koperen plaat , welke de
negers aan armen en voeten dragen, vr.
Manioc , Manihot , m. een boom , Mani
oe m.
Maniolle , f. zeker groot werpnet.

-

i

Manipulaire , m. bij de Romein., zie Centurion.
Manipulation , f. Bewerking , Behande•

ling , vr.
1\ianipule, mm. Kruisband', m. (der R. K.
priesters, enz.) *—, bij de oude Rom. ,
Bende (der cohorten) , vr. * — , bij geneesh. , enz. Hand _vol , vr. * —, bij
vuurwerk., Bundel springbussen, m.
Manipuler, V. a. Behandelen, Bewerken.
* — , Betasten , Bestrijken.
Manique , f. Handleêr , o. * --, als : Il
est de Ia —, C'est un homme de la —

Het is een schoenlapper.

Maniveau, m. (Platte) mand, yr.
Manivelle , f. Spil in een rad, vr. °,

Handboom, om iets open of toe te
draaijen , m. , Kruk, vr. *_,schroef..
stok , Schroefsleutel , m. * --, Hand.
vat, o. , Roerpen , vr. * --, Kolder stok , m.
Manse, f. Manna , vr,; fig. Voedsel, o.
* --, Mand, vr.; van hier: — d'enfant, Kindermandje, o., Wieg, vr.
Mannequin , m. Korf, m., Mand , vr.
* --, bij schild., Leiman, m.; van hier:
Cette figure sent Ie — , Deze figuur is
niet natuurlijk ; C'est un vrai — , Die
man is eene repte slaapmuts.
.

IVlannequinage , zie Manequinage.
IVlannequiné , ée , adj. in de schilderk. ,

Gedwongen , Gemaakt.
Mannette , f. Mandje , Korfje, o.
Manoeuvre , m. bij mets. , Opperman , m. ;
fig." Knoeijer , m. * —, f. scheepsw. ,

Bestuur van een schip , o. *--, Touw,
o. ; ' van hier: Manoeuvres courantes ,
Loopend want; o.; Manoeuvres dormantes , Staand want , o. ; Manoeuvres en
bande , Rustend touwwerk , o.; Manoeuvres majors, Dik touwwerk , a.; Manoeuvres passées h contre , Taman achteren
naar voren loopend touwwerk , o. ; Manoeuvres passées à tour, Fan voren naar
achte ren loopend touwwerk, o.; Entendre bien la --, Goed »set bet touwwerk

MANO
weten om te gaan; van hier: — basse,
Werk, dat men met de touwen van ender het dek verrigt , o. ; -- haute, Hetgene boven het dek gedaan wordt; Grosse —, Zwaar werk (om kanonnen, enz.
in te schepen) , o. ; — hardie , Gevaar.
lijk werk , o. ; — fine , Net werk, o.;
-- tortue , Slechte beweging , vr. * — ,
in de krijgsd., Beweging, Manoeuvre s
vr. ; fig, Beleid , o. , Handelwijze, vr. ,
Gedrag , o., Gedraging, vr. * —, bij
vroedmeest., Oefzning in de handgrepen der verloskunde vr.
Manoeuvrer , v. n. scheepsw., Het touw
besturen, oars eerre beweging te-werk
maken , Manoeuvreren. * — , in het
krijgsw. , Veranderingen in de stelling
van een , leger maken , Manoeuvreren ;
fag. Handelen, Te werk gaan, Maatregelen nemen , Werkzaam zijn. * —,
V. a. scheepsw. , Besturen, Regeren; —
les voiles , De zeilen besturen.
Manoeuvrier, m. scheepsw. , Bevaren zeeman , m. * — , ère , adj. van een leger,
enz. , Goed manoeuvrerend , Goed ge
-oefnd.
Manoir , m. bij regtsgel. , Woning , vr. ,
Huis , o.
1Vlanomètre , zie Manoscope.
Manoque , f. Bosje tabaksbladen , o.
Manoscope, m. Luchtmeter ter bepaling
van de veranderingen in de digtheid
der lucht, m.
IVlanoul , m. zeker dier.
i\'lanouse, f. Levantsch vlas , o.
Manouvrier, m. Daglooner, m.
Manqué, ée, adj. Gebrekkig.
Manque , m. Gebrek , o. ; 11 y a trois flo•
rins de — , Er is drie gulden te kort;
— de, Bij gebrek van.
lYlanquemenc, m. Nalatigheid, vr., IV1isslag , m. , Gebrek , o
Manquer, V. n. Feilen, Eenen misslag begaan, Eene fout begaan. *_, van een
geweer , enz., Niet afgaan, Weigeren.
* —, Nalaten , Niet doen, wat reen
verpligt is; — de bonne foi , De goede
trouw schenden, Tegen de goede trouw
handelen ; — de parole, Zijn woord niet
houden ; — de respect, Den gepasten
eerbied niet bewijzen ; — à sa parole,
Zijn woord niet houden; — à son de..
voir, Zijn' pligt niet doen; — à sea
arnis, Zijne vrienden verwaarloozen,
Hun de gewone beleefdheden niet be.
wijzen , Tegen de pligten der vriend
handelen. * — , Gebrek hebben -schap,
Ontberen, Missen ; — d'eau , Gebrek
aan water hebben ; 11 ne manque pas de
,

vauité, Het

ontbreekt hem niet aas; ij
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del/sold. *--, Ontbreken, als: L'argent lui manque , liet geld ontbreekt

hem. *--, Ontvallen, Ontzinken, Bezwijken ; Le coeur lui manque, De moed
ontzinkt hem; Les jambes lui manquent,
Zijne beenen bezwijken. *—, Omko.
men, Vallen ; Si cet homme vient à —,
Indien deze man komt te vallen. * _,
in den handel, Bankeroet gaan, spelen.
*_, Ontbreken, Te kort zijn; van,
hier: Vous nous avez bies manqué hier,
Wij hebben u gisteren zeer gemist.
* — , Nalaten, Verzuimen; Je n'y manquerai pas, Ik zal niet nalaten. *—»
fam. , als : Ii a manqué de tomber a etc.,
Hij ware bijna gevallen, enz. * —,
V. a. Missen , Niet treffen ; — son coup,
Niet slagen; — l'occasion, De gelegen
laten voorbij gaan ; — q. q. , Ie--heid
mand niet aantreffen ; Je ne l'ai manqué
que de deux minutes,- Indien ik twee
minuten vroeger ware gekomen , zou
ik hem nog aangetroffen hebben , Ik
kwam slechts twee minuten te laat;
un lièvre , etc., Eenen haas, enz. niet
raken , Misschieten op eenen haas, enz.;
fam. L'avoir manqué belle , Te naauwer nood ontkomen zijn , Te naauwer
nood het leven er af gebragt hebben.
Mans , m. bij de lands., zie Larve du han
-neto.

Mansarde , f. Gebroken dak, o. *—, Talie

,

ringkamer, vr.
Mansfeni , m. soort van adelaar.
Mansion , F. bij de ouden, Rustplaats (voor
de troepen) , vr. * —, Herberg , vr.
Mansuétude , f. Zachtmoedigheid , vr.
Mante, f. Rouwsluijer, m. , Rouwkap a
vr. * —, Mantel (van sommige non.
nen) , m. *—, in de nat. pist., geslacht
van insecten
Manteau , m. Mantel, m, ; fig. Vendre sous
Ie —, (Tfenbodene boeken, enz) hei melijk verkoopen; Sous le — de . . . , On•
der den dekmantel , den schijn van . .
fam Garder les manteaux , Onverschillig
toekijken , Geen deel aan iets nemen.
* — , bij valk. , Kleur (der veren), vr.,
ook : De veren zelven, vr. mrv. * i
als : — de chemioèe , Schoorsteenman
: * — , Dekkleed , o. * --, bij-tel,m
bloem., Buitenste bladen der anemonen, o. meere.
Mantelet, m. weleer, t7reuwenmanteltje, o.
*—, aan rijtuigen, enz., Leiren klep
of klap aan het portier, enz. , vr. *--,
in de krijgsd., Stormscherm, o. s.....,
scheepsw. , zie Cor tre-sabord.
Manteline , f. weleer op het land s Schon•
-

dermantel , m•
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Mantelure, f. van een' hond zegt men : 11

Maquignon , no. weleer , zie Marciland de

a des mantelures , Het haar van dezen
hond is op den rug verschillend van
het overige.
Mantèciue , f. Yèt , waarvan de Arabie- ren , enz zich in plaats van boter bedienen, o.
PJaiitille , f. Soort van mantel zonder kap.
blantoiinet, in. [faalt , Sluithack , m.,
Kram , vr.
Manture , f. Deining , vr. , Bescha
digd of Verbrand ijzerdraad, 0.
iVianubaliste , f. Ifandwe'pruîg , 0.
Manuel, lie, adj. Mee de hand of handen
geschiedend ; Ouorage -, ilandenwerk,
0. - , In. Handbek , o.
IVianuelle , f. bij touwsl , Draaistok , no.
Manuellernent, ado. 1/an hand tot hand.
*_, Met de hand. *_ Eigenhandig.
lVlanufacture,f. Manu1factuur, Fabrijk, vr.
Manufacturer, v. a. Vervaardigen , Verwerken , Fabriceren.
IVianufacturier, to, Reeder, Fabricant, no.
Mariuluve m. Handbad, o.
M anumission, f. Vrijlating van eenen slaaf,
enz. , vr.
Manuscrit , te , adj. Geschreven , in hand.
schrift. *_, ei, Handschrift, Mann-

chevaux; nog gebruik. voor : Iemand,
die slechte paarden voor goede ver.
koopt , Roskamrizer , in.,- fig. fam. Ondorhandelaar , JCoppelaar van liuwelij.
ken , no.
Maquignonuage , in. Handel in paarden,
no. , Roskammerij , vr. ; fig. fain. Kop..
pelarij Kuiperij, vr,
Maquigronner, v. a. Door allerlei noidde.
lea aan (een paard) een goed voorkomen geven, ono den koeper daardoor te
bedriegen; fig. fain. Make/en, Beunhazen.
lYlaquilleur , no. Makreelschuit • vr.
iVlarabou , no. zekere vogel.
1\larabout , in. Blikken koffijkan met een'
buik , vr.-, Groot zeil van een
, zekere priester
roeischip , o.
die eene moskee bedient.
lVlaraboutin , no. Groot zeil eener galei, 0.
1\larager , zie Chardonnerec vert.
Maraicher, m. Degene , welke eenen moe.
rassigen grond bebouwt.
Marain , ilL bij jag. , zie Merran.
Marais, m. Moeras , o. , Moerassige grond,
In, ; fig, e sauver par les - , Zich er
floor redden. * - 9 te Parijs , Moestuileen , no. meerv. , Tuingrond , no. 4,
in de plantk, als: Pia tee de—, Plan.
ten , die op wateracheige gronden was.
see , vr. meerv. -, als : - salons

script, o.
Manutention, 1. Handhaving, Zorg voor
de uitvoering, vr. Bestuur, Be..
hoer ,
Nanuteutionner, V. a w gebr., Besturen,
Be/oeeren , Waarnemen.
IViappaire, in. bij de ouden , Degene, wel.
ke met eenen doek het teeken gaf, om
do spelen van den circus te beginnen.
Mappe, f. bij de ouden , Doek, waarmede
he: teeken gegeven word cot het beginnon der spelen van den Circus , m.
IVlappemonde 1. Wereidkaart , vr.
IViaque , f. zie tVlaeque. , Pak garen

van zoo ellen , 0.
Maqoer, zie iilacquer.
IVlaquereau , m. zekere visch , Makreel,
no. , Roode vlak aan de beenen,
wanneer men te digs bij het vuur Zit,
vr. gem. w., iCeppelaar, Heerewaard, no.
Maquerellage, no. gem. w., ICoppelarif, vr.
Maquerelle , f. gem. w., Koppelaarster,
Lioerewaardin , vr.
Maques , f. Pl' bij mandenm. , Opstaande
twijgen aan de hoeken van het plat
eens rugkorJ's, vr. meerv.
Maquette , f. bij beeldli. , Ruw ontwerp
in klei , o. - , Stuk ijzer,, waarvan
men platen tot geweerloepen smeeds, o.
* --- 9 ijzeren staaf onder den hamer
esner ijzersmcderij, vr.

Zoutmeerassen , 0. meerv. , Zoutpoelen ,
no. meerv.
lYlarasnoe, no. Uitterende koorts,Tering, vr.
iVlarâtre, f* ( Slechre stiefmoeder , vr.).
*_, Wreede moeder,.Stiefmoeder,vr..;
fig. Seiefmoeder. *, adj. Stiefmoederlijk.
Maraud, m. .Dengraiet, Schobbejak, no.
Maraudailie , f. w. gebr. , kloop deugnie.
ten , M.
Maraude , F. Ondeugetode vrouw, vr.
in de krijgsd. , Ongeoorloofde buit , no.;
Aller en -, zie Marauder, v. n.
IViarauder , v. n . Op noaraude gaan , Stroo.
pen , Brandschateen. * _ , v. a. et n.
in sommige streken , De netten uitwer-

pen, o.
Maraudeur , no. in de krijgsd. , Strooper,

Maraudeur, no.
Maravedis , no. eene Spaansche psunt.
iVlarbre, m. Marmer , 0. ; fig. Ecre de

Een steenen hart hebben. -, bij boekdr. , enz. , Steen , m.
Marbrer, V. a. Marmeren.
Marbrerie, f. Bewerken van het marmer,
0.Gemarmerd werk, o.
Marbreur , m. Marmeraar , no.
1%li, na. 1J2arnserwerkmakor ,
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B-larbriére , f. Marmergroef, vr.
Gang s ns. ; ook: Handelwijze, vr,
1 Maatregelen., m, meers. , Gedrag , o. ;
Dlarbrure , f. Marmering , vr. ,
Marc , in. Mark , o. (d. i.. 8 ons . of ten
Cachet sa —, Geheimzinnig handelen.
half pond);. van hier : Poids de —, Ge
* — , Gang , Voortgang der handeling ,
vr. (in een dtGiltituk). `—, in het
ons in een pond o. * --,-wigtvan6
bij regtsgel. , als : Au --- la livre , Een
krijgsw., Marsch , ei. ; van hier: Ga son van de livre ; ook : Renningponds•
gner une -- sur l'ennemi, Den vijand
Bewijze; — d'or, zekere schatting , die
voorkomen ; Battre la -- , 8ovner la —,
aan den koning 1verd betaald voor het i
Den marsch slaan , klazen ; 'Se r ettre
patent van een gekocht ambt. * —,
en — , Zich op marsch beg even. * -- ,
Droesem, m., Ilefe, Moer, vr , Grondvan een schip , Gang, in. , Vaart, yr.
sop , Dik , o. ; — de café , Kofjdik, o.
* — , in de toonk. , Marsch , m
* — , Hoeveelheid vruchten , die men
Trap , sa., Trede (eener trap), vr.
to eens uitperst , vr.
* -- , aan, een 1veefgetouiv , enz. . Treliiarcaige, M. weieer, zeker regt op de
de, vr. * — , van zekere rnuzijkin.
zeevisch,
strum., zie Touche.
Marché, m. Murk, Marktplaats , vr.,
IVlarcassin , in. Jong everzwijn , o.
7Vlarcassite , f. zeker mineraal , Marcas•
Marktplein, o. * -- , Markt, vr.,
site , vr,
Verkoop, m. * — , Koopprijs , . Prijs,
Marcescent, te , adj. in de plantk., Op den
M. ; J'ai en bon -- de ce viii . Ik heb dien
stengel verdroogend.
wijn goedkoop; Donner á bon --, GeedMarchais, m. Ongevlekte makreel , m. * -koop zeven ; C'est -- donné , Dat is zeer
Ijle haring, m.
goedkoop ; C'est 9- fait, Dat is een geMarch ind, m. Koopman, Handelaar, m.;
zette prijs; Faire bon — d'une chose,
— libraire, Boekhandelaar, Boekverkoo•
Iets goedkoop geven; fig. lVerkwisten;
per, on. s bij openbare veilingen: Il y a
ook : In de waagschaal stellen; Ii en
~, Mijn ! ; spr. w N'est pas — qui touest quitte à bon -- , Hij is er goedkoop
jours gagne, Men kan niet altijd wie-.
afgekomen ; Avoir bon -- de q. q. , Iep
t:en ; — qui perd ne peut pas tire , In
mand gemakkelijk overwinnen. * —,
tegenspoed kan men niet vrolijk weKoop , m. ; Conclure un -- , Benen koop
zen; Vous vous en trouverez mauvais -sluiten; Boire le vin du —, Op eenera
Vous ne vous en trouverez pas bon —, Vous
koop drinken ; fig. Mettre le — à la main
n'en serez pas bon — , Gij zult er slecht
á q. q., Iemand den koop opzeggen;
bij varen; zie ook Main. *—, Kooper,
Courir ser le — de q. q. , Iemand on.
in.; Trouver --, Koopers vinden. * —,
derkruipen.
* —, de. adj. Leverbaar, Verkoopbaar. Fvlarche-palier, f. Bovenste trap (eener
* —, Handeldrijvend, Geschikt voor
trap) , m•
den handel ; Ville marchande, Koop1\Tarchepied , m. Voetbank, vr,, voetbank.
stad, vr. ; Acheter an prix —, Voor
je , o. * ---, scheepsw., Touw met knoo.
koopmansprijs knopen ; Vaisseau —, Bi pen , waarop de matrozen de voeten zet.
tiwent - -, Koopvaardijschip, o., Koop ten, o. * -- , Trekpad (langs eene rivaarder, m ; fig. fam. En place mare
vier), Jaagpad, o. * — , 6'oetplankje
ehande , Openlijk. * _ , van rivieren ,
achter aan eene koets , vr. * .•, bij
Bevaarbaar.
boekdr. , Roetplank , vr.
Marchandailler, V. a. fam. Over eens klei- Marcher , v. n. Gaan , Zich voortbewa•
nigheid lang staan dingen.
gen , Treden , Marcheren ; fig. -- droit,
IYIarchande, I. Handelaarster, Koopvrouw,
Regtuit gaan , Regt door zee gaan;
Koopster , yr.
Je le ferai — droit . Ik zal hem wel te
IYIarchander, v. a. et n. Dingen , Naar
regt zetten ; L'affaire marche, De zaak
den prijs vragen, Op iets te koop zijn,
vordert. * —, als : — sur, Gaan O,
fig. fam. Ontzien , Sparen. * —, v. n,
Treden op ; Vous ore marchez sur le pied,
fam. elarzelen , Dralen , Zich bedenGij trapt mij op den voet; IY1arehez sur
en.
cette araignée , Trap op deze spin; fig.
Marchandise, F. Waar, Koopwaar, Koop.
-- sur'des épines, Op doornen gaan; —
manschap , vr. ; fig, fam. Faire valoir sa
sur. q. ch. , In overvloed aantreffen, Er
— , Zijne waar op geld houden ; ook:
over vallen ; — sur les traces on sur les
Zich zelf prijzen. *--, Handel , m.;
pas de q. q., Iemands voetstappen druk
Aller en , Waren inkoopen.
als t — l'égal de q. q. , Ie•-ken.*,
Marche , f. grens van eenen staat, Mark,
mand evenaren (in grootheid , mage,

vr. *—, Gang,

_m. , Gaan, o.; fig.

aanzien

, enz. ).

* —, V. a. Treden ;

--
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la terne , De aarde treden. * — , n1.
Gang, m., Gaan , o., Tred, m.
IWarchette , f. Kniphout/e, Houtje (aan
eene knipkooi , enz.), o.
Marchettes , f. pl. bij zijdewerk. , zekere
treden.
Marcheur, m. Voetganger, Looper , in.
* —, bij steenbakk. , Trapper, m.
Marcheuse, f, Voetgangster , Loopster,

vr.
IVlarcheux, m. bij steenbakk., Trapkuil , m.
1Vlarchoir , m. Plaats , waar de potaarde
bereidwordt, vr.

IVlarcotte , f. bij tuinl. , 4flegger , m.
Marcotter, V. a. bij tuinl. , 4fleggen.
Mardelle, zie Margelle.
Mardi , m. Dingsdag , m. ; — gras, gasrenavond , no.; Faire le — gras, Vasten
houden.

-avond

Mare , f. Poel , Waterkolk, Kolk , 9n. *—,
Oliffpersbak, m. *—, zie Marre.
Maréage, m. Contract tusschen den kapitein en de matrozen , volgens hetwelk
deze zich verbinden , om gedurende de
reis te dienen, o.
Marécage, m. Drassig land, o. * ---,

Poel, W.
IVlarécageux , use , adj. Moerassig , Dras.
sig , Modderig.
Maréchal, m. Hoefsmid , Smid, m.; hiervoor zegt men ook : -- ferrant. * —, in

het krijgsw. , als : — des logis , Fourier
(der ruiterij) , m.`; — de camp, weleer,
zeker officier , TZeldmaarschalk , na. ; —
de bataille, weleer, zeker hoofdofficier ,
welke de troepen in slagorde schaar.
de; — ( de France), Peldmanrschalk,
Maarschalk (van Frankrijk), m.; Grand

—, Grootmaarschalk , m.
Maréehallerie , f. Kunst van den hoefsmid , o.
Maréehaussée , f. zeker regtsgebied , zie
Connétablie. * -- , Politiewacht te
paard, vr.
Marée, f. Getij , Watergetij , o¢ , Ebbe
en vloed ; Grandes marées, Springtij ,
o. ; — haute, Hoog water, o. ; -- basse,
Laag water , o. ; — d'aval , Vloed met
den wind , m. ; Refouler la — , ,-. let tij
doodzeilen ; Aller contra vent et —, Tea
gen wind en stroom opzeilen ; fig. 41
les tegen zich hebben , Met allerlei
moeijelijkheden te worstelen hebben.
* —, ( Ongezouten) zeevisch, m.; Vendeur de — , l7i schverkooper , m.; spr. w.
Cela arrive comme — en c me, Dat

komt juist van pas.
3\larékanite , no. zeker mineraal s Marikansteen , m.

Marer 'v. a. Met de hak bewerken.

1

Mareyeur, nt. Zeevischverkooper,, P7:chkooper, m.
Marfil , zie Morel.
Marganitique , adj., als : Manage --, Huwelijk met de linkerhand , Huwelijk
van een' man met eene vrouw van lagere afkomst, o.
Margajat, m. veroud., Dreumes, Kleine
jongen, in.
Marge , f. Kant, of Rand (om Bene blad.
zijde) , no ; Ecrire en — , Op den kant
schrijven; fig. fain. Avoir de la —, Tijd
of middelen tot iets hebben.
Margelle , f. (Steenen) rand. (van Benen

put), m.
Margeoir, m. Schuif, (waarmede men' in
de glasblazerijen bij het eindigen het
vuur stuit,) vr.; Pousser le —, De schuif
toedoen.
Marger , V. a. bij boekdr. , Den rand ma.
ken. * --, bij glasblaz. , als : — uti four,
Een' oven sluiten.
Margeritelle, f. Klein madeliefje, o.
Margeur , m. Degene , welke in glasblazerijen den oven sluit.
Marginal, Ie, adj. Op den rand of kant
geschreven of gedrukt; Note marginale,
Kantteekening, vr.
Margotas, m. Twee zamenverbondene schuiten , om hooi , enz. te vervoeren.
Margotter, v, n. van wachtels , die ridsig
schen.
zijn , Schreeuwen , Krijschen.
Margouillis, aa. Drek , Modder, on. , Pui.
ligheid , vr. ; fig. fain. Slettre q. q. dans
le —, Iemand in verlegenheid brengen;
Laisser q. q. dans le —, Iemand in den
steelt laten.
Margrave , m. Markgraaf, m.

lYi argraviat , m. .Markgraafschap , o.
iVlargriette , f. Blaauwe glaskralen , yr.
meerv.
Marguerite, f. Madeliefje, o. *--, Pa.

rel, Paarl, vr. 'enkel in: I1 ne faut

pas jeter les marguerites devant les pourceaux , Men moet geene paarlen voor
de zwijnen werpen. * — , pl. Margueri-

tee , soort van wol. * —, zekere wollen
stoffen.
Marguillerie , f. w, gebr. , Kerkmeester
-schap,o.
1Vlarguillier , m. Kerkmeester , m.
:Mari , no. Man , Echtgenoot , m.
Mariable , adj. Huwbaar.
Mariage, m. Huwelijk , o., Echt s m.;

Prendre en — , Trouwen , Huwen , Ten
huwelijk nemen; — de la main gauche,
Huwelijk met de linkerhand, o. *— s
Huwelijksgift, vr., Bruidschat , m.
Marié , m. Bruidegom , m. , zie Bruidegom in het andere deel; L.es nouveaux

MA.RO.
mariés, De nieuw getrouwden, er
mee rv.
JX ariée, f. Bruid, vr., zie Bruid in he
andere deel; fig. Ii se plaint que la est trop belle, Hij beklaagt zich zon
der reden.
Marier, v. a. Uithuwen, Uithuwelijken
'van hier: Une fille bonne a —, Eei
huwbaar meisje, o. *—, Trouwen, Dooi
den huwelijksband vereenigen - fig. Per
eenigen, Verbinden Huwen, Paren
* _ (se), v. pr. Trouwen , In het huwe.
lijk treden.
Marieur, m. fain. Huwelijkmaker a Koppe
,

'

,

Jaar, m.
Marieuse, f. fam. Huwelijkmaaksser, Kop.

pelaarster, vr.
Mann, ne , adj. Pan de zee , Zee ....
Homme ~, Meerman , on.; fig. Avoir lE
pied —, De zee gewoon zijn. *—, To

de zeevaart behoorende , Zee ... ; Car.
te marine , Zeekaart, Paskaart , vr.
Aiguille marine , Zeekompas , o.
als: Trompette marine , zeker rnuzi j k.
instrument met eene snaar ; Colonne
marine, Zuil , waarop schelpen, enz.
zijn voorgesteld; Corps marina , Ver
zeevoortbrengselen, o. meerv.;-stend
Aigue marine , zekere steen. * —, in de
plantk., als : Plantes marines , Zeeplan.
ten , vr. meere. * —, in. Zeeman, Zee.
bonk, Zeerob, on.
Marinade , f. Pekelsaus , vr. * — , Stoof.
sel met pekelsaus , o., Marinade, vr.;
Potlet k la on en —, Gemarineerd kuiken, o.
1arine, f. Zeewezen, o., Marine , Zeemagt , vr. *— , bij scil'dd. , Zeestuk
o. *--, Zeevaart, vr. * —, Zeesmaak,
Zeereuk , m.; van hier : Sentir la —,
!Vaar de zee smaken of ruiken. *--,
Zeekust, m.
Marir.é , ée, arij. Door de zee of het zeetearer bedorven.
1%iariner, V. a. In azijn, met peper en
zout , enz. leggen , Marmeren. * _,
Met pekelsaus toebereiden , !Marineren.
*—, In azijn zetten.
Maringotuin, m. zekere ongemeen lastige
4merikaansclhe mug.
Pvlarinier, m. Zeeman, m.; van hier: Officier — , Onderofficier op zee, m.
*—, Bootsgezel, m. *—, Schuitenvoer.
der, m.
Marionuette, f. Pop, Marionnet, vr.; van
hier: Marionettes, PL, Poppenspel,
o.; fig. Draadpop,, vr.
1Ylarisque, m. geslacht van planten.
Marital , le , adj. bij regtsgel., Van den

(gehuwden) man , ll7annelijk; Pouvoir
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, Puissance maritale , Mag: van den
man, vr.
Maritalement , adv. Gelijk het eenen echt•

genoot betaamt. * —, .dls man en vrouw„
Gelijk het onder getrouwde lieden be..
taamt.

Maritambourg , m. Passiebloem, m.
Maritime , adj. Tot de zes behoorend, Aas:
zee gelegen , Zee ... ; Régions maritimes, Zeestreken, vr. m.rv.; Ville --,

Zeestad, vr.
Maritorne, f. fam. Leelijk morsig wijf, no
Marivaudage , m. Schrijftrant van Mari+

vaux , ta.
]1larjolaine, f. zeker kruid, Mariolein,vr.
Marjolet, m. pop. w. gebr. , Saletjonker, in.
Marli, m. zeker grof gegomd gans, Mar-

Ii,

0.

Marlin , m. Kloofbijl, vr.
Marmaille , f. fam. Hoop kleine kinderen,

Klein gespuis, o.
Marmelade, f. met suiker verdikt sap of
moes van vruchten, Marmelade , vr. ;
— de coins , Kweemoes , o. ; Cela est en
—, Dat is zoo week als pap.
Marmentaux, adj. pl. , als : Bois —, Bos schen , waarin men de boonren nog niet
heeft gekapt , en 'die tot sieraad van
een goed verstrekken , o. meerv.
Marmite, f. Pot, Tfleeschketel , Vleesch,pot , m.; van hier: -- americaine, Pot,
waarin men de groenten met stoom gaar
maakt, on ; — de Papin, Papiniaansche
pot, m.; fig. Écumeur de—, Schuámloo.
per, m.
Marmiteux, use , adj. w. gebr., Behoeftig.
Marmiton , m. Koksjongen , Keukenjon•
gen, M.

Marmonner,

V.

a. et n. fam. Mompelen,

IWo ► ren.
Marmot , m. soort van langstaartigen aap.

* —, Klein potsierlijk beeldje , o.; fig.
fam. Croquer le —, Staan schilderen,
Wachten; fig. Kleine jongen, m.
Marmotte, f. Marmot, vr.; fig. Klein
meisje, o.
Marmotter, v. a. fam. Mompelen , Prevelen.
Ylarmouset, m. Klein potsierlijk beeldje,
o.; fig. Klein, leelijk ventje, o.
[Vlarnage , m. Ikiesti ng met mergel, vr.
Larne, f. Mergel, ns.
Ylarner, V. a. Met mergel mesten. *--,
V. n. scheepsw., van de zee , Terug wijken, Het land droog laten.
Vlarneron, m. Mergelgraver, m.
Vlarnière , f. Mergelgroef , vr.
Ilaroquin, m. Marokijn, Marokijnleër a o.
daroquiner, V. a. Marokijnleer makelt.
(laroquinerie , f. Kunst ot marokijn is
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bereiden, vr. *—, Marokijnfabrijk,
nleéren waar , vr.
vr. * —, Marokijnleéren
Maroquinier , m. Marokijnbereider , ,m.
Marot, zie Arot.
IViarotique, adj., als: Style , Alarotische stijl, Stijl van Marot, fn.
I larotte, f. Zorstokje , o. , Gekstok , m. ,
Marot, vr. ; fig. fain. Stokpaardje, o.,
Chacun a sa — , Iedere zot , heeft zijn
marot. *—, Stok, waarmede men rupsen , enz. van' de beamen slaat , en.
Marouchin, m. soort van slechte pastel.
Daaroufe, m. fain. Lompe vlegel, Lom.
perd , m. * -- , f. bij schild., zekere
lijm.
Maroufler,

a. (Eene schilderij in olie
linnen) van achteren met-verwop
zekere lijm bestrijken ter wering der
vochtigheid.
Marquant , te , adj. Uitstekend. * --, in
sommige spelen , van kaarten , Punten
gevend aan deegenen , die zoodanige
kaarten heeft.
Marque, f. Merk , Teeken , Merkteeken ,
Kenteeken , o. * —, Stempel, m., Merk,
o„ Keur, vr., Ifk, m. *—, Sternpel, m., Stempelijzer , o. *--, Teeken
(dat van iets overblijft), Likteeken
o. ; Marques de petite vérole , Pokput.
ten, m. meerv. ,-Pokdalen, vr. meerv.
*--, Vlek, vr. (die men mede ter -vereld brengt). * —, Teeleen , Bewijs
Blijk , o. * --, Aanzien , o. , als
Personne de - , Persoon van aanzien
m. * r-, in het spel , Fiche , vr. * —
Teeken, waaraan men den ouderdom
van eenpaard kent, o.
Marqué, ée, adj. Geteekend, Gewerkt;
Ce cheval eet — en tête, Dit paard
heeft eene bles, eene kol voor het
hoofd ; Etre -- an bon coin , Van den
echten stempel zijn; Papier —, Gestempeld of Gezegeld papier, m. ; Être —,
Gebrandmerkt zijn. * —, Uitstekend,
Bijzonder.
Marquer , v. a. Blerken, Teekenen , Een
merk of teeken aan of op ... maken.
*—, Stempelen, Eenen stempel op ...
zetten. *--, Opteekenen , danteekesen. * — , in de krijgsk. , als : — un
camp, Eene legerplaats afteekenen. *—,
als : — aver un fer chaud , Brandmerken. *— , Toonen , .e4an den dag leggen. v—, Betoonen , Betuigen. Bewij.
zen. *--, Bepalen, Vaststellen. * --,
Kenmerken, Doen uitkomen, Doen uit.
blinken. *—, Melden, Berigten, Te
kennen geven. * —, V. U. , als : Votre
cheval marque encore, Uw paard tee.
kent trog; Le cadran an soleil ns mar que
V.

plus , De zonnewijzer wijst niet raseer.
*—, In het oog vallen. * —, van menschen, Uitmunten , Uitsteken.
Marqueter , V. a. Spikkelen , Sprenkelen,
Vlekken.
Marqueterie, f. Kunst om ingelegd werk
te maken , vr. ; Travailler en — , Ingelegd werk maken; Ouvrage de —, Ingelegd werk, o.
Marquette , f. Bodem wit was, m. *—,
bij vissch. , zekere visch tot aas.
Pdlarqueur, m. Merker, Stempelaar, m.
* --, bij het kaatsen, enz. , Marqueur, vr.
Marquis , m. zekere titel , Markies , m.
Marquisat, m. Markizaat, o.
Marquise , f. Markizin , vr. * — , Overtreksel van eene officiers-legertent, o.
* —, zekere vuurpijl. * _, zeker
vise/suet. * — , zekere groote en late
peer.
1Vlarquo r, m. Kleermakersliniaal, o.
Marraine , f. Peet, Doopgetuige , Petemoei , yr.
IVlarre , f. Wijngaardeniershak , vr.
Marri , ie, adj. Bedroefd, Toornig, Ontevreden.
Marron, m. Groote kastanje, vr. ; spr. w.
Se servir de la pate do chat pour tirer
les marrons -du feu , Net eens anders
handen de kastanjes uit het vuur halen; Cheveux frisés en marrons, Groote
ronde krullen, vr.

meerv. * —,

als

:

Nègre —, Weggeloopen neger, m.; Cochon —, Weggeloopen varken, o. * -bij boekdr. , heimelijk gedrukt boek,

o. * —, in de kríjgsd. , Wachtteeken,
o. * — , soort van springbus of vuur.

pijl. * --, Klompje in het deeg, o.

*_,

soort

van

zeebrasem.

* —, Kas -

tanjebruin haar van een paard, o.
* —, Beunhaas , Onbeledigd make.
laar

, m.

1Vlarronner, v. a. Met groote krullen kap.

pen. * —, Heimelijk drukken.

Marronnier, m. Kastanjeboom, m.
1Vlarrube , m. Andoren, m.
Wars, m. in de fabell., Mars, Krijgsgod,

God des oorlogs , m.; van hier : Tra-

vaux de —, Werkzaamheden des oor logs , vr. mrv. ; Métier de — , Beroep
van krSjgsman , o. * —, in de sterrek.,
Mars , m. * — , bij de oude scheik. ,

, o. * - , Lentemaand , Maart ,
m. ; Les giboulées de — , De maartsche

Ijzer

builen , vr. meerv. * — , pl.. Lenteko_
ren , Zonserkoren, o.
Marsaigue , f. Gespannen haringnetten,

o. meerv.

Marseiche, f, soort van garst.
JYIarseillaise, f. lklarseilleyijg , vr.
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Dlarsiliane, f. zeker Yenetiaansch trant -

Martingale , f. Riem, die aan den neus.
en buikriem wordt vastgemaakt, m.

portschip.
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Marsouin , m. Rrui nvi sch , m. , Zeevar.
* —, in het spel, als : J ,uer a Ia—, Spe.
ken , o. * —, scheepsw. , Slemphout , o.
len om alles, wat men verloren heeft.
Martagon, m. Turksche lelie , Bloedle. Martinisme, m. Gezuiverd christendom,
lie, yr.
Martinismus, o.
Marre , zie 11 1artre.
Martiniste , m. Martinist , m.
IYIarteau, m. Hamer , ras. ;
a frapper de
Martin-pêcheur , zie Alcyon.
vain , Voorhamer, ?n.; spr. w. zie En. ^ 111artoire , f. zekere hamer met twee kop&

pen, o.

chime. * —, Klopper (aan eene deur) ,
ns.; fig. fain. On n'entre pas chez lui sans
graisser Ie —, Men moet den portier de

Martre, f. geslacht van dieren, Marter,

m. *—, Marterbont, o.

hand vullen , indien men bij dien Haan
wil toegelaten worden ; spr. w. Je ne
stiffs pas sujet à un coup de —, Ik behoef
niet op den eersten wenk te gehoorza
-nme.
* .—, in het oor, Hamer, m.
Iiiartel, m. veroud., Hamer, m.; nog over
in : fig. Kommer , m.; Avoir — en tête,
Muizenesten in het hoofd hebben, Een
berooid hoofd hebber,; Mettre — en téte
a q. q ., Iemand ongerust maken, Hem
muizenesten in het hoofd brengen.
1 iartelage , m. Tee/zen op een' te vellen

Martyr. m. Martelaar , m.
Martyre, f. Martelares, vr. *—, m. Mar.

te/dood, m. * — , Marteling, yr.
Martyriser , V. a. Den marteldood doen

sterven. *—, Martelen, Folteren.
Martyrologe, m. Martelaarsbk o., Ge•

schiedenis der martelaren, vr . .
Martyrologiste, m. Schrijver van een

telaarsboek , m.
Marum , m. eene plant der ouden , Am.
berkruid , a.; van hier: — d'Egypte ,

soort van salie.

Martelé, ée , adj. , als: Vers marteIés,

Marurang, m. Bene plant.
Marvasx, m. pl. in de zoutkeet. , Lekman.

Í7erzen , welke met veel kunst en moeite vervaardigd zijn, Gewrongene ver -

ÏYlascarade, f. Vermomming, vr. * —,

boom, o.

zen , o. meere.

Marteler , V. a. Kloppen , Slaan.
Martelec , m. Kleine hamer, m., Hamert.
je, o.

Nlarteleur, m. Werkman , die den hamer
doet gaan , m.
Martelfine, f. Hamer, welke aan het Bene
einde puntig is, m.
Martellement, iii. in den ouden Franschen

zang, Trilling, vr.
Martial, Ie , adj. Krijgshaftig, Heldhaftig,
Strijdbaar. * _ , als : Cour martiale ,

Militaire regtbank , vr. , JVooge krijgsraad, m.; Loi martiale , Krijgswet, vr.
* — , in de scheik. , enz. , Ijzerdeelen
bevattend; Remède — , Ijzermiddel,
Staalmiddel , o. * —, zie Martiales.
Martiales, f. pl. ook : Jeux martiaux, Feest-en ter eere van Mars, o. meere.
Bparticles, f. pl. scheepsw. , Reeftouwen,
o. meere.

Martigadour , zie Mastigadour.
Martin , m. Martijnsvogel , m.
Martinet, m. Gierzwaluw, vr. *--, Blaker, m. *_, Groote hamer of stam.

per , welke door een' - molen bewogen
wordt, m. ; van hier : Stampmolen ,
Pletmolen , Kopermolen, Ijzermolen, ns.
*_, Zweep, waarvan schoolmeesters
zich bedienen , vr. * — , scheepsw. , Gij.
touw s 0.

Martinet-p@cheur, zie Martin-pécheur.

den , vr. meere.
Troep vermomden, on., Mascarade, vr.
*_, 17'ermomdedans, m., Mascarade, vr.
Mascaret, m. Springtij ( aan de Gironde) , o.

Mascaron , m. in de bouwk. , Apengezigt

(aan deuren, enz.), o. * --, zeker
dier.
Masculin , ne, adj. Mannelijk ; Rime mas.
culine , Mannelijk of Staand rijm, o.

*_, m. Mannelijk (geslacht), o.
Masculinité, f. Mannelijke staat, stam

m. , Mannelijke linie, vr., Staat van
man, m.
Masculit, m. zekere Indiaanse/ze sloep.
Masles, f. pl. scheepsw. , Hengsels van het
roer , o. meere.
Masque , m. bij de ouden, als : Un — de
theatre, Tooneelmasker, o. *—, thans,
Masker, o., Mom , Grijns, vr. ; van
hier : Mettre un — , Een masker
d oen Zich vermommen ; Arracher le —
a q. q., Iemand het masker afrukken;
fig. Lever Ie —, Het masker afleggen;
Etre toujours sous le —, Nooit voor de

puist handelen. * — , Gemaskerde, Ge.
snaskerd persoon, m., Masker, a.; fig.
Masker , o. , Mom , vr. , Dekmantel ,
Schijn , m. * _ , in de bonwk., Masker., o. *--, bij wondti. , Hoofdeer.
band, o. *—, gifgietsel van iemands
gezigt , Masker , o.
1 Masquer, V. a. Ee n masker . voordoen,

44 *
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.Aaskeren. * —, vermommen, Verktee•
den ; fig. Teermommen, Verbergen; ook:
Verbergen, Verschuilen, Bedekken. *_,
in de krijgsk. , Maskeren, Bedekken.
* — (se), v. pr. Zich vermommen , Een
masker voordoen; fig. Zich vermommen ,
Veinzen, Huichelen.
Massacre , m. Noord , m., T/ermoording ,
vr. * -- , Slagtin , vr. ; fam. Cot ouvrier est on — , Die werkman is een
knoeijer. * --, bij jag., Kop van een
hert, no.
Massacrer, V. a. 1/ermoorden, Slagten,
Ombrengen. * —. Vreeseli j k wonden
of toetakelen; fig. fam. Bederven, 1/er.

ni/en.
Massacreur, m. Moordenaar, m.
Massage, m. Kneeding of Knijping der
huid , vr.
3Ylassane , f. Schei di ngtouw van den uchtersteven eener galei , o.

Massapée, f. werktuig, ons de scheepstouwen in beweging te brengen.
Masse, f. Mengelklomp, Hoop, Klomp,
m. , Ma:, (Massa , vr. ; van hier : En
_, In massa ,Bij den hoop.. *..,Fon ds,
o., Masse , vr. * —, Groote ijzeren
hamer, m. * —, Knods, vr. *—, Staf,
m. s—, Gewigt, o. of Kloot , m, van
eenera unster. *—, bij de bij., Schop , vr.
Wlasse, f. bij dobbelspel. , enz. , Inzet, rs.
* _, in het krijgswo , Son, die risen af

houdt van do soldij voor kleeding, enz.
tod sse , vr.
Masseíotte, f. Metaalschut on, o., Metaal asch , v r.

IVVIassepain, m. Marsepeinr4 ton., dmandelbrood, o.
Masser, V. a. in het spel, Inzetten.
Masser, V. a. (Het ligchaatn) kneden of

knijpen.

lYlasseter, m. Onderkinnebaksspier, vr.
1VIasséterique, adj. Tot de onderkinnebaksspier behooreide.
3 Tassette, f. Kleine hamer , no.
I%'lassicot, m. Loodverzuursel , o. * —,
Masticot, n.
Mossier, m. Stafdrager , no.
Massif, ive , adj. Sterk , (lecht, Vast,
Zwaar , Dik. * _ Gedegen, Massief.
*—, m. Sterke grondmuur, ris. , Fon.
dament , o. * — , bij tuinl. , zekere
rand van zoden. * --, bigt botch , o.
* --, bij vuurw., Inhoud van een' vuur

m . *._, scheepsw., Kielklos,-pijl,
Knoop , nz.
Massivem nt, adv. Hecbt, Past, Sterk 9
Dik.
iassivot , f. we gebr. , y'astheid , Dik.
heid, vr.

Massorah , Massore , f. .aanmerkingen op
den grondtekst door geleerde joden gemaakt, vr. meerv.
Massoréte , m. Schrijver eerier IVlassorah, W.
IVlassorétique, adj. Pan Bene Massorah.
Massue, f. bij de ouden, zeker wapen '
Knods , vr. ; fig. Cela a été on coup de
— pour lui, Die slag heeft hem schier
verpletterd, Dat was een donderslag
voor hem.

Mastic , m. Mastik , vr.
(Mastication, f. Kaauwing, vr.
Masticatoire, m. Kaauwartsenij , vr.
Masticophore, m. bij de oude Griek., De.
gene, welke bij de openbare spelen
voor de handhaving der wetten en der

orde zorgde.
ikiastigadour, m. Geschakeld mondstuk van
een paard, o.

Iklastiquer, v. a. Met wastik lijmen.
Mastodynie, f. Tepelpijn, vr.
Mastoïde, adj. f. T'epelvormig.
11\Iastoïdien , nne , adj. Tot de Apophyse
mastoïde behoorende.
Mastupration , Masturbation , f. Zelf bevlekkirg, vr.

Masulipaton, m. zeker Indisch katoen.
Maonlit, m. zekere Indische sloep.
lklasure , f. Oude muur , m.; fig. BouWvallig huis , o.

Mat, te, adj. Mat. *—, Dof'. *—, van
brood, Zwaar, Kleiachtig. van
goudco en zilverborduursel , Zwaar
Stijf, 1Viet los genoeg , m. in het
schaalesp. , Mat ; Donner échec et — ,
Schaakmat maken ; I1 est -- , Blij is
schaakrat; Faire -- , Schaakmat maken; fig. fain. Donner échec et — à q. q.,

Iemand geheel overwinnen > Hem schaak snot maken.
Mat, M. Mast, Mastboom, on.; — d'artimon , Bezaansmast , m. ; — de beaupré ,
Boegspriet , m. ; — de hune , Steng ,
vr. ; -- de hone de recharge , Waarloo.
ze steng, vr. ; — d'avant, — de misaine,
Fokkenast, on. ; — de pavilion , Plagge®
stok, m.; — de perroquet , Bramsteng,
vr. ; — de fortune , Genevertuigje, dat
men na liet verlies van masten van

het waarlooze rondhout heeft opgerigt,
o.; — de perroquet de fougue , Kruis
vr. ; -- d'un brie, Mast uit één-steng,
stuk , ns. ; — junelé , Gewangde mast,
m. ; -- majeur, Ondermast , m.; — de
perruche , Bovenkruissteng , vr. ; — á
pible, Masten met de stengen en bramstengen op elkanderen geiascht, zonder
zaling of ezelshoofd , gelijk de polai
res in de Middel!. zee , vs. rneerv. ;
tapecul, Druilmast, m.

ATA
Matador, in. Matadoor , m.; fig. Mata
door, Overvileger, m.
IViatafion , in. Steeklijn , vr.
I\Iâtage, in. Inzetten der nzastcn , 0.
IYtatamore, m. Snoeshaan , Gr&otspreker,
liz. * - , in de coloniën , Slavenker.
ker, v.
IVlatasse, f. Ruwe zijde,vr. *_,bjj som.
snigen, Ruw katoen, 0,
Iiatassjt, , in. Matasaindanser, in.
Pl. Matassins , zekere Spaansche dans.
Mâté, ée, adj. Gomast . Vats nsastenvoor
zien.
VIate1as , m. Matras , vr.
Matelasser ., v, a 1/ui/en , Stoppen.
IViatelassier, m. Matrassennaker, vs.
Zeeman,
iate1ot , m. Matroos , m,
we- , ook : Vaieseau - , zeker schip

B ti's t and , vs.
YViatelotage , m. Matrozenloon, 0.
IViatelote , 1. Marrozengeregt, o.
-,
.lWatrozendans, ve.Wijze der
viacrozen , vr. , enkel in : A la -, Op
de wijze der meetrozen ; Chausses a la
Matrozeubroek , Schippersbroefc, vr.
Matáologie , f. flaarkloverij, inzond. les
zaken van godsdienst, vr.
Mater, v. a. in het schaaksp. , Schaalemat
waken. *., Kastijden, Beteugelen,
Bedwingen, In toom houden.
Mâter , v. a. Van macten voorzien.
lVlâtereau , vs. Mastje , o. , Kleine mast, vs.
D?Iatéria1isme , vs. Leer van de eeuwigheid
der stof, vr. , Materialismus , o.
12atéria1iste, rn et f. Degene , welke de
eeuwigheid der stofgelooft, Materia.
list M.
iViatérialité , f. Stoffelijkieeld , vr.
IVlatôriaux , vs. pl. Bouwstofen , vr. mm.
,

IViatériel , lie, adj. (V1atire11ement, adv.)

Stoffelijk , Ligchamelijk , Matemilel.
*_, Zwaar, Lamp; fig. Lemp, Log,
Dom. *_, vs. Stoffelijke, o., Stof,vr.
Naternel, I l e, adj (Maternellement , adv.)
ifloederlijk ; van hier : Langue mater.
nelle, Moedertaal, vr.
Materrsit, f. Staat van moeder , w e
1 V1ltteur , vs. Mastenzetrer , Mastenmee.

leer, m.
IViathématicien , M. Wiskunstenaar , vs.
VIathémat1aique , f. (meest echter : Ma.
thématiques , f. pl.) Wiskunde , Mathe
Sis, Vr., adj. , lWathézatiquevsent,
adv. Wiskunstig, Mathesnatisch.
£Vlatière , f. Stof, Stoffe , vr, ; van hier:
- fécaie , zie Fcaie. * -, Etter , no,,
liïaterie , vr.- , als : - médicale
Stof, vr.,
4rtsenijkenoois , vr.
Onderwerp , o.; van hier : En - de,
In het stuk van , In het punt van, in
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raken van. •.-., Stof, danleidfrg,
Reden , vr.
Mâtin, vs. Bandhond, Huishoud, o.
Matin , m. Morgen , Ochtend , Lichtend,
vs. ; De bon , De grand - , 1/meg (in
den morgen); Demain (an) -, Morgen
vroeg. Morgen ochtend; Un de ceo matins , Un beau - , Op eenen morgen ; E.
toile de - , Morgonster , Venus , vr.;
sPr. w. Qui a bon voisin , a bon -, Goede
buren zijn heler, dan verre vrienden.
Matinal , le , adj. Die vroeg opgeoeaaeo is.
Mâtineau , na.. v. gebr. , Kleine lanishoud, vs.
lYlatinie , f. Morgen tijd , Morgenstond,
Morgen, Vosrrniddag, rn; fam. Dormir
la grasse -, Een gat in den dag sla.
pen, Laat opstaan.
Mâtiner, V. 0. van honden. Spelen met
(eesse teef van een edeler ras); fi g. fam.
Uitscheiden , Uitmaken.
1\latines , f. pl. Vroegmetten , vr, mmv.
Matineux, use , adj. Gewoon vroeg op te,
staan , Gaarne vroeg opstaande.
Matinier, ère , ecij. enkel in: itoi1e mad•
nière , Msrgenster , vr.
iViatir, V. a. (Goud. of Zilver) mat ma

ken, o.
Matoir, m. Matbeitel, vs., Matijzer,o.
Matois , se , adj. fam. Geslepen , Door, vs. , als : Fist
trapt , Loos , Slim.
-, Rusé , Looze vos, vs.
Matoiserie , f. w. gebr , , fain. Geslepenheld , yr.
- , Bedrlcierij, vr.
Matou, m. Kater, vs.
Matramatsx , vs. pl. te Bourdeaux , zekere
,sischneteen, welke men elders Folles

noemt.
, fl1. bij scheile. , Di'srilleerflescl.s
met eon' langen naanwen hals, Matrees , vr. -, bij zeepz. , zekere ge-

Matras

bogene ijzeren staaf. *_, vetoed.,
soort van stompen pijl.
lYlatricaire , f. Moederloruid , o.
Matricaux , adj. vs. p1. , als : Remèdes -,
Middelen voor de baarmoeder, o. mmv.
Matrice , F. Baarmoeder , vr. - , in de
metaalk. , Steen , enz, waarin een me.
taal bevat is, vs.
-, bij lettergiet.
ene. , Matrijs , vr.Stempel,
.lkluntvorm , vs. * -,>ljkmaat ,
*_, Oorspronkelijke kopzi , vr.,
Roltafel (voor den tabak), vr.
adj. , als : Église - , Moederkerk , vr.;
fi g. Langue -5 Grondiaal, Stamtaal,
yr.; Couleur -, Hoofdverw, Onzamen.
gestelde verw , vr.
Matricide , vs. et f. Moedermoorder , en.,
Moedermoordster , vr. ,m. Moederwoord vs.
11azricule f. Rol , Lijst , NaatxtoJ ,

694

AIA TR

MEd

Naamlijst (van degenen , welke in de
eene of andere maatschappij worden
aangenomen), vr. * —, Bewijs van
lidmaatschap , o.

lYlaugére , f, scheepsw., Goot van ledr of
geteerd doek, vr.
Maugréer , v. n. pop. Vloeken , Zweren.
IVlaupiteux, use, adj. weleer, Wreed, On-

Matrimonial, Ie , adj. Huzvelijksch, Tian
liet huwelijk, als : Conventions matri moniales, ffuwelijksche voorwaarden,
yr. meerv.; Cause matrimoniale, Huwelijkszaak , vr.
Matronales, f. pl. in het oude Rome, Feesten door matronen gevierd , o. meerv.
Matrone, f. bij de oude Rom., Getrouwde
vrouw, Huismoeder, vr.; van hier:
fig. Bejaarde vrouw , Deftige vrouw,
Matrone, vr. *—, bij regtsgel., Y'roedvrouw, vr.
Matronée, Matronique , f. weleer, in eene
kerk, Plaats , waar de vrouwen za
-ten,
vr.
Matte, f. Metaalschuim, o.; — de plomb,
Loodschuir, o. * --, Thee van Paraguai , vr. * —, als: — de thons , To.
nijnbank , vr.
Matteau , m. Pak (zijde) , o.
Mattées , f. pl. bij de ouden , zeker geregt
met veel specerijen toebereid.
Mattegau, m. Schaal (mi ddenscheeps op
de onderraas, om gemakkelijk te kun.

meédogend. * —, m. bijna veroud., als:
Faire le — , Zich (zonder grond) beklagen.
Maure, zie More.
Mausolée, m. Praalgraf', Mausoleum , o.
Maussade, adj., 1Vlaussadement, adv. Onaangenaam, Morsig, Walgelijk, Slor-

ven brassen), vr.
Mattelins , m, pl. zekere Levantsehe wol.
Matter, v. a. bij messenm., Uitslaan. *—,
bij verguld., als : — l'or, De plaatsen
welke niet gebruineerd moeten wor•
den , met lijm bestrijken.
Nutsoir, zie 1Vlatoir.
Mattou, n,. Greece (gebakken) straat.
Steen , m. * --, bij touwslag. , Knoop ,
enz. in een touw , in.
Maturatif, ive , adj. Rijp makend.
Maturation, f. Rijping, Rijpwording, vr.
Máture, f. Gezamenlijke spasten (van een
schip) , m. mrv. * --, menue , Het kleine
rondhout in een schip , o. *—, Masthout, o. ; van hier : Ce Bois est propre
à Ia —, Dit hout is geschikt voor masten.
* _ , Masten, o. , lastenmakerij , vr.
Maturité, f. Rijpheid, vr. ; fig. Rijp.
heid, yr. ; van hier : Avec —, Met
rijp overleg.
Matu ivaire , m. verond., Mettenboek , o.
Matitunal, le , adj. w. gebr. , Tot den mor
-genbhord.
Matutinel, lie, adj. w. gebr., Des mor -

gens geschiedende.
Maudire , V. a. irr. Vloeken , Vervloeken,
Verwvensehen.
Maudisson , na. pop. Vloek , M. , Vervloe
king, Verwensching, vr.
Maudit , te , adj. Vervloekt. * —, m,. Yervloekte, ira

dig.
Maussaderie , f. Morsigheid , Onaangenaam/leid, vr.
Mauvais , se , adj. Slecht. * — , Kwaad,
Boos ; Prendre en mauvaise part, Kwalijk nemen, Ten kwade duiden. * —,
Snood. *_, Schadelijk , Nadeelig.
*—, m. Slechte, Kwade, o. *—, als:
Faire Ie —, Dreigen (kwaad te doen of
te slaan). * — , adv., als : Sentir —,
Stinken ; farn. fl fait —, Het is slecht
weer; I1 fait — marcher , Het is slecht
om te gaan. *—, als: Trouver —, 2fkeuren, Kwalijk nemen, Niet aanstaan.
Mavue , f. Maluwe , Malwe , Malya, vr.
Mau vieste , f. op sommige plaatsen , zie
Grive , Manvis, Alouette (quand elle est
grasse).
Mauvis, m. T7ijgebijter, m.
Maxillaire, adj. Tot de kakebeenenof kinne, lakken behoorende , Kinnebak ...;
O's —, Kakebeen , o.
Maxime, f. Stelregel, Grondregel, Regel, Zetregel, m. * — , in de toonk. ,

zekere toon.
lVlaximer , v. a. w. gebr. , Den hoogsten
prijs stellen.
§ Maximum, m. Hoogste graad, m., Maxi.
mum , o. , Hoogste prijs , m.
Mayaque, f. geslacht van planten.
lVlaye , f. Steenen oliebak , m.
Mazame, m. te Mexico , dier van het hertengeslacht.
Mazarin, m. zekere kleine glazen beker.
Mazette , f. Slecht paard , o. , Knol , m. ;
fig. fam. Slecht speler, m.
Me, pron. pers. (3. en 4, naamv.), Mij.
1Vléandre, m. fig. Kromte (tenor rivier), vr.
Méat, m. Gang , m. ; — auditif, Gehoor-

gang, m.
Mécanicien , m. Werktuigkundige , m.
Mécauique, f. Weo , ktuigkunde, vr. * —,
Bouw, m. , Inrigting , Bewerktuiging,
yr. * —, adj. , Mécaniquement , adv.
Werktuigkundig , Werktuigelijk.
Mécarisme, tn. Zamenstel, o., Inrigting,
vr., Mechanismus, o.
Mécéne, M. fig. Maecenas, Beschermer, m.

Méchawment, adv. Uit boosheid.
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Méchanceté , f Boosheid , Boosaardig.
held , Snoodheid , Slechtheid , Kwaad.
aardigheid, vr.Snoode daad,
Boosheid, Slechtheid, vr. van
kinderen, Ondeu'd , Ondeugendheid,
Guiterij , Moedwilligheid, vr.
IVléchant , te, adj. Ondeugend, Slecht
Snood. *._, Ellendig, Slecht, Gering , lVietig. *_, m. Snoodaard,
Slecht mensch , m,; van hier: Faire le
—, Razen , Tieren; ook: Bedriegen.
1V[écbante,fSnood of Slecht vrouwmensch,o.
Mèche , f. Pit (eener lamp ) , Pit , vr.
of Lemmet (eener kaars), o. in
de Itrijgsd., Lont,vr. ; fig. fain. Découvrir
on Eventer la — , Lone ruiken., Het geheim ontdekken. — , Zwam, vr.,
— , ge.
Tonder, Tondel, Toneel, in.
draaide gedeelte van eenen kurkentrek.
ker, ene.Boor, vr., Boorijzer,
—,
0. , Ziel van een touw , yr.
binnenste of voornaamste gedeelte van

Tork , vi. • , thans • Christen , wel.
Re het leerstellige zijner godsdienst

verscheidene dingen.
IVléchef, uh , w. gebr., Ongeluk, o.
Mécher, V. a. bij wijuverl , Zwavelen.
IVléchoacan , rn. Witte rhabarber , vr.
lVlécomètre , m. Lengtemeter , na., Long.
temaat, vr.
Mécotnpte, rn. Misrekening, Fout hij het
rekenen, vr. *,Te kort, Te weinig . o. ; Ii y a do — clans ce sac d'ar
gent, Er is te weinig geld in dien
zak, ° — , Misrekening, Te hooge berekening, vr.
lIécompter (so), v. pr. Zich verrekenen
Zich misrekenen; fig. Zich misrekenen,
Zich vergissen.
lVJconite, f. eene plant der ouden.
IVléconites , adj. f. p1. , als : Pierres , ou:
, f, Pl. zekere steenen.
1\iécoiton , zie liéconiutn in de a. beteek.
, Eerste
Méconiuni , m. He ulsap , o.
afgang der kinderen ra de geboorte, in.
Mèconnaiosable, adj. Onkenbaar.
iVléconnaissance , f. bijna veroud. , Ondankbaarheid, Onerkentelijkheid , vr.
Mécounaissant , te, adj. Ondankbaar.
l\léconnaître , V. a. irr. Niet meer kennen,
Niet weêr kennen, *_, Niet kennen.
*_, Miskennen. * (se), v. pr. Zich
zelven niet kennen , Vergeten wat men
geweest is.
Mécontent 2 te, adj. Ontevreden , Onvergenoegd, Misnoegd. * — s in. Ontevredene , Misnoegde , m.
lYlécontentemeut, m. Ontevredenheid, On.
vergenoegdheid , Misnoegdheid, vr.,
Misnoegen, o.
IVlécontenter , V. 2. Misnoegd maken.

*_

Nécréact y na. weleer, Onclzris'teie, inzond.
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niet gelooft, M.
lVlécroire, V. fl. irr. w. gebr., Wet ge,-,
boven.
Médaille , 1'. Gedenkpenning , ns , Me.
daible , vr. ; spr. w, Chaque — a son re
vers , Ieder ding hoeft twee handvat
ten ; Tournez la — , voyez le revers, Bezie ook de andere zijde der schilderij.
* — , in de plantk. , zie Lunaire.
Méclaillier, in. Verzameling van gedenk.
penningen, vr. *_, Laadje voor go.
denkpenningen , o.
Médailliste, tat. Kenner van gedeukpen.
ningen,m. *_,Jrzamelaar van gedenkpenningen , m.
1iédai1lon, in. Groote gedenkpenning , Medaillon , eis,
1\édecin, m. Geneesheer, Arts, Doctor,
.
m.; fig. fain. Faire honneur a son —,

Aanhoudend, cene goede gezondheid ge.
nieten.
IVlédecine , f. Geneeskunde , vr. , Medecif.
nen , vr. eatery.,' légale , Geregtelij.
Re geneeskunde , vr. ; — Vétérjnajre , Peeartsenijkunde , vr., * — , Gentesnsid.

del, o. , 4rtsenif , Ikledecijn , vr.

l\lédeciner, V. a. fain. Geneesnsiddeben laten gebruiken.
Mdiaire, adj. In het midden staande,
Middel . . '.
Médian , na. zekere. go udmunt , halve Di.

an. *_,ne, adj. In he: midden, Midde! . . . ' •
l'jédianoche , m. J7leeschmaal dev nacht:
na twaalf uur bij het eindigen va
eenen vastendag , o.
lYlédiante , f. Middeltoon , 'a ,
lYlédiastin, na. Middelvlies, Middelschot, o.
Médiastice , adj. f., als: Arthre -, Middelvliesader, vr.
Médiat , te , adj., Mdiatetnent , adv. Mid.!
dellijk.
lYlédiateur, Th. Bemiddelaar, Middelaar,
Scheidsman ,
Médiation , f. Bemiddeling , Tusscilen.
komst , vs.
Médiatioer, V. a. Maken , da: een vorst
niet meer onmiddellijk van een' rijk,
enz. afhangt..
Médjatrice , f. Bemiddelaarster , JJisddebuarster , yr.
lYlédical le , ac.lj. G eneeskundig.
Médicament, ei. Geneesmiddel, Middel, o.
Nédicamentaire , adj. Over de geneesmid
delen handelende.
IVlédicamenter , V. a. Geneesmiddelen toedienen of geven. (se), v. p. Cs.
,seesmiddelett jnneneen.
,
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Médicamenteux, use, adj. Geneeskrachtig,
Genezend.
Médicastre, m. w. gebr. , Slecht arts, m.
Méciication , f. Verandering door genees•
middelen te w eg t ehragt , vr. * — 1)
* -, -Behandeling (van eenen zieke) , vr.
Médicinal, le, Pd;. Tot de geneeskunde
behoorende , Medicinaal. 'i-, Genees krachtig , Genezend
Médimne , f. bij de oude Griek., zekere
ma t voor drooge waren.
Médiocre , adj. , Wlédiocrement, adv. Middelmatig.
iVlédiocrité, f. Middelmatigheid , vr. *-,
Middelstand, m.
Médionner, v. a. bij mets., Bij vergelij•
king berekenen.
Médire , V. n. irr. Kwaadsproken, Laste.
ren (iemand , de q. q.).
Médisance, f. Kwaadsprekendheid, Las.
terzucht, vr.
Médisant , te, adj. Kwaadsprekend. * -,
Kwaadspreker, m.
Méditatif, ive , ad;. Peinzend , Naden kond. *-, in. Peinzende, Nadenkende, m.
Méditation , f. Overpeinzing , Overden.
king, Betrachting . vr• *- , Stil ge

Mégalographie, f. Schilderen van groote
voorwerpen, o.
Mét;alographique, adj. Megalog rap hitch.
Mégalosplénie, f. Uitzetting der milt, vr.
Mégarnètre, m. zeker werktuig ter me•
tig van de afstanden der sterren en
van de lengte op zee.
MMégarde , f. enkel in : Par -, Bij mis vatting , Uit onachtzaamheid.
Mégarien , adj. m., als : Ris - , Schampere lack, na.
Mégascope, m. gezigtkundig werktuig,
om de voorwerpen te 'vergrooten.
Mégère,f. in de fabel!., eene der furiën,
Megera, vr.; fig. fam. ['uric, Helle.
veeg, vr.
Mégi , ie , adj. Gezeemd.
Wlégie , f. Zeembereiding , vr.
Mégisserie, f. Zeemtouwerij , vr. s.... ,
Zeemtouwerswaren , vr. meers.
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, o.
-bed,
IVléditer, v. a. Overpeinzen, Bepeinzen,
Overdenken , Overleggen. * --, v. n.
Peinzen, Nadenken. *-, Nadenken.
*_, Voornemens zijn. * ^, Een stil
gebed doen , Stil bidden.

.*_,

Méditerranée, adj. Middellandse/s
f. Middellandsche zee , vr.
§Médium, m. fan. Middel tot een vergelijk , o. *---, Middelstem, vr, *—,
Middelterm , m.
Médoc, m. , ook : Caillou de -- , Medoc
Medockei , m. *--., ou : Vin de -, Medoc, Medocwijn, yn.

Médullaire , adj. Mergachtig.
Méduse, f. in de fai}.ell. , Medusa , vr.;
fig. La téte de -, Het hoofd van Medusa. * -, geslacht van wormen, Zeenetel , an.

Mée, f. zeker werktuig, om den kala.
mijnsteen en het kolenpoeder te ver.
mengen.
Meerschaum, m. Meerschuim, o.
1 ieersehwein , zie Braunfisch..
Mécaire, V. n. irr. fam. bij regtsgel., luis.
doen, Misdrijven.
i Eéfait, m. bij regrsgel. , Misdrijf, o.
Méhance, f. Wantrouwen, Mistrouwen, o.
iVléfiant , te , adj. ïJ antrouwig.
1Y1éfier (se), v. pr. Wantrouwen , Mis.
trouwen (iemand, de q. q•)
,

galantbropogénésie, f.

Kunstotn schrata-

dere kinderen te telen, vr.

Mégissier, m. Zeembereider , Zeemtou•
vier, m.
IWeigle , f. Wijngaardeniersspade, vr.

Meilleur, re, adj. Beter; Le - , La meila
leure , De of het beste ; van hier: l;oi.
re du -, Van den besten wijn drinken.
* - , m. fain. Beste 9 o.
Meistre , zie Mestre.
Yléjuger (se), v. pr. -van herten, De achterpooten verder zetten dan de voor pooten.
iVlélac , in., als: Etain de -, zeker Pe•
ruviaansch tin.
Mélaena , m. Zwarte ziekte , Zwarte
zucht, yr.
Melage , m. bij kaartenra. , Schikking der
verschillende papiersoorten voor het
lijnen , vr.
Mélanagogue , adj. , als: Médicament -,
on : * - , m. Middel tegen de melancholie , 0.
lVlélanchlorose , f. zie Ictè`re "noir.
Mélancolie, f. Zwaarmoedigheid , Droef
vr. ; spr. w.-gestihd,lJ2anco
Cet homme n'engendre point (de) - , IBij
a
zal van ,verdriet niet sterven.
Mélancolique, adj., Mélancoliquement, adv.
Zwaarmoedig , Droefgeestig , Melancholiek. *-, Treurig, ell elig, Som.
her , Melancholiek.
Mélange, m. Mengsel, o. s.-, Menge.
ling, vr., Mengelwerk, o. *--, Ver.
menging , vr. *--, in de schilderk., Menging, Mengeling, vr.

Mélanger, V. a. Mengen , Ondereen mengen , Dooreen mengen , Zamenmengen ,
Vermengen.

Mélanos, m. naam van dieren , welker

haar of veren donkerzwart zijn.
Mélaut1iop, m. bij de Griek. , cene plant.

iEL.
Mélas , in. lluidvlele , .Doodvlck , vr.
iVlélasme , in. Zwarte vlek , '.'r.
- , gc
s/acht van planten.
lVIêlé, ée, adj. Gemengd.
1Iô1e f. Scherp gevecht , Gepacht , o.
Kioppartif , vr.
Néeguette, f. Paradijsicorrels , rn mrv.
IVlêler, v. a Mengen, Vermengen , 0n
dereen of Doo;een mengen van hier:
J'erwarren ; ook : als : - les cartes, De
kaarten doorsehieten cWt schudden
fig. fam. Alles dooreen watrn ; - du
vin, Wijn verva/schen ; - une serrure,
Een slot verdraaijen ; - nu cheval, Een
paard in de war brengen; fig Mengen , 1/ereenigen , kluwen , Paren , 1'er
binden. * _ (se)., v. pr. Zich vermen.
gen; van hier: Se - de q. eh , Zich
vet iets inlaten, Zich met iets bemoeijen , Zich aan iets overgeven , Zich
met iets onledig houden; ook: Zich
moeite tot iets geven ; Se de faire
q. ch., Iets willen doen of onaken.
,

lVlélèze, in. Lorkenboem , m.
Iïé1ianthe , m. geslacht van planten.
Elé1ica , zie lVliiique.
lYlélicérîs , M. Jioniggezwel , o.
Milde , f. Ezelsdroes , rn
Milier , in. soort van witte druif.
lYlélilot , m. Steenklaver , m.
IVlélinurn , m. bij de ouden , zekere aarde.
*__, bij de ouden, Kweebloesemolie,

vr.; ook: soort van salie.
iVlélioration , f veroud. , zie Amélioration.
Pdéliorer , V. a. bij regtsgel. , veroud. , zie
Am iliorer
lVlétique, f. Zorgzaad, o.
lYlélisoe , f. Melisse , vr. , Bijenblad , o.
lYlélitis , in. bij de otsden, fisnigsteen , m.
Néliophiies, m. ph Honigzuieers , m. mrv.
iVIeI1 fi cation , f. flonigma/ing , vr.
lVkiodica , ei. zeker muzijIeinstre:nent.
D/Iélodie , 1. Zeecluidendheid , WelluidendIzeid , ]J'Ielcdie , vr.
1VIi1oieusemeet, adv. , Mé1odeux , use adj.
Zoetluidend , W7ellnidend , Melodieus.
Mélodratne , m. iVielodrama , o.

iVléloena , m. Zwarte ziekte , Zwarte

zucht, vr,
iVlilographie , f. in de toonk. , Zetleunst ,
iVlélomane , m. et f. Overdreven liefheb.
her, en. of liefhebseer, vr. der muzijit.
1\'lulornanic, f. Jimuzijkwoede . vr.
iVlelon , rn 111e/een , no. ; - d'eau , IJYa.
. teruzeloen , m ; - do mont Can nel,
soort van kornalijn. , zekere preiksndsos.

Melon-chardon , zie Cactier.
lVleiongène, f. soorenaasa eener morel.

£ie1onifàre, Melonifér: , in, naam van on.
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derscheidene boomen , welker ,,'rncloten
naar nocloenen gelijken.
iVielonite, m. zie Melon do mont Carmel.
iVielonnier, ei. w. gebr., Meloenverkooper,flz.
Ms1unère, I ileloen,uin, en.
Mélopéc, f. bij de ouden, Kunst, om eest
gersng zoenen ce stel/en, vr. bij
de ouden , Op noten gestelde redevooring, vr.
iVlélos , m. Liefelijkheid de: gezang: , vr.
Mulote, f, Schapens'el met de wol, o.
Melpornène , f. in de fab,, Melpomena, vr.
We rnarchnre , f. van paarden, JJllistred, rn.
iViembean , rn. derde boden do/tuck van
een dak.
Membrane, f. in de ontleedk. , Flies, o.
Membrané , ée, adj. I'liesvormig.
Metnbraneux , use , adj. Vliezig , Pliesachtig , Vliesvormig.
Membre , ,D. Lid , o. ; fig. - gangrené,
pourri, gâté , Pot-rot lid, o. °-. , Deel,
0.
in de zeev., zie Côte.
tVlernbrou , zie hlembran.
iviembru , ue , adj. fans. Grof van leden.
Meinbrure, f. Raam, vr. en o. , waarin
, bij
de panneelen worden gezet.
boekbind. , Perspiank , Plank , vr. -,
scbeepsw., Inhout, 0. *__, Hout-

*_

maat, vr.
Ménie, adj. Zelfde; Le - homme, De
zelfde man. -, Zelf, Zelve; La reine -,
Dc koningin zelve , vr. ; Moi-nséme , ik
zelf, Ik zelve ; Nous -rnêrnes , Wij zeiven - , Zelfde , Gelijk. , adv.
als: A
Zelfs, Ook, insgelijks.
, fan. In staat ; enkel met Ire , Laboer en lVlettre , als : Etre a - , in staat
zijn ; Laioser a - (de faire q. eh.), Het
aan iensands vrijen wil overlaten, ons
iets ee doen ; Mettre It -, In staat stel.
len ; ooit , als : fain Boire a - la bouteille , Uit eene /lesch drinken. * __
als : De -, Tout de -, Op de zelfde
wijze , Even zoo , Insgelijke; Dc que
. . . de -, Gelijk . . . zoo.
1\'1 êrnetnent , adv. insgelijks , Even zoo.
§ Memento , in. fan. Herinnering , vr.,
Tee/ten, Merk, o. bij de R. K.,

zeker gebed.
Piérnoire , f. Geheugen , Herinneringsver.
niogen, 0, Memorie, vr.; van hoer:
- locale , Plaatselijk geheugen, 0.
ilerinvering , Gedac/neflis , vr. ; van
__
hier : Pour -) Pro memorta.
4andenken , 0. * - , m. Gedenkschrift,
Opseel , 0. ., Memorie , vr. ; van hier
Rekening , Nota , ZJ'iemorie , vr. ;
d'apothicaire, 4pethekersrekening, vr.

* - , Pl. Mémoires , (Jedenkschriften,
Leveusberigeen , 0. theory.
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Zijne stem wel Weten te leiden. *--,
Bewerken, Tot stand brengen, Iffier.
schaffen , Bezorgen. *— (se) , V. pr.
Zich ontzien, Zijne gezondheid in acht
nemen ; ook , als : Se -- avec tout le
monde, Met ieder op Benen goeden voet
leven; Se — entre deux personnes , Met
twee personen, die elkander vijandig
zijn, zoodanig omgaan, dat men geen'
van beiden aanstoot geeft ; Se — avec
q. q. , Met iemand op oenen goeden voet
leven; Se -- scion . . . , Zich schikken
naar ... ; Se — q. ch. , Zich verschaf
*--, ère, adj. Huishoudelijk,-fen.
Spaarzaam, Zuinig. * -- , m. Huis.
houder, m. ; van hier: fig. — de bouts
de chandelle , Man van Bene verkeerde
zuinigheid, m.
Ménagère , f. Huishoudster, vr.
Ménagerie, f. Gebouit' voor allerlei vreeen '
de dieren, o. , Menagerie , vr.
Ménandriens, m. pl. Volgelingen van Menander , eersen leerling van Simon den
tooveraar, m. meere.
Ménastasie , f. zekere ongesteldheid, ver oorzaakt door eene opstopping der
stonden.
Wendianc, m. Bedelaar, us. *—, als:
Les quatre meridians, tier drooge vruchten, die men op eenen zelfden schotel
voordient, als: Vijgen, Noten, Rozijnen en 4mandelen; van hier: Une

Dlomorab!e , adj. Gedenkwaardig , Merk

-wardig.

TVlémoratif, ive , adj. w. gebr. , als : ]tre
-- de q. ch. , Zich iets herinneren.
1VJbmorial, m. Gedenkschrift , Memoriaal ,
o. * —, in den kooph. , Kladboek, Me.
mariaal, o. *—, herinnering, Herdenking, vr. * --, Gedenkteeken, o.
* --, le, adj. PRn het geheugen ; van
hier: Arithmétique mémoriale, Rekenen
uit het hoofd , o. ; Colonne mémoriale,
Gedenkzuil, vr.
IVlémorialiste , m. w. gebr. , Schrijver van
gedenkschriften , m.
IVlenacant, re, adj. Dreigend. *--, Kwaad
voorspellend.
Menace , f. Bedreiging , Dreiging , vr. s
Dreigement , o.
IVlenacer, V. a. Dreigen, Bedreigen; van
hier : Dreigen te zullen nedervallen
op , Bedreigen ; fig. bij dicht. , als : —
le eiel, les cieux, Zich tot den hemel
toe verheffen. * —, als : _. ruine , Op
vallen staan ; fig. Den ondergang na.
bij zijn.
1Wenaceur , m. w. gebr., Dreiger, m.
Ménade , zie Bacchante.
IVlénadure , f. w. gebr. , bij regtsgel. , Dagyaarding, vr.
Ménage, m. Huishouding, vr.; van -hier:
fam. Mettre une filie en — , Eens dochter uithuwen ; Toile de --, Eigengereed
assiette des quatre mendians, Une assiette
linnen , o. ; Pain de --, huisbakken
de inendians , Een bord met vijgen , nobrood, o. * --, Leven van echtgenooten , rozijnen en amandelen. *—,adj.,
ten zamen , o. ; Faire bon — , Goed zaals: Religieux —, Bedelmonnik , m.
men leven; Faire mauvais —, Slecht zavr.
men leven. *—, fain. Huisraad, In- Mendiante, f. Bedelaarster, Bedelares,
; van hier:
boedel , m.; van hier: Faire son —, le Mendicité , f. Bedelarij , vr. bedelstaf
Tot
den
Être réduit It la — ,
—, De huishouding bezorgen. *—,
of bedelzak gebragt zijn, In de uiterBezuiniging, Zuinigheid, Spaarzaam
ste armoede verkeeren.
vr.; van daar:-heid,Husoljk
Mendier , V. a. Bedelen ; — son pain, sa
•— de bouts de chandelle, Verkeerde zui
s—, Bedelen
vie, Zijn brood bedelen.
nigheid , vr. *—, Huishouding , vr.
regtsgel. , als : — une saim.
*
—
,
o
bij
Huisgezin 3, 0.
sie , Eene beslaglegging zoeken te be1Ylénagement, M. Zuinigheid, vr. *--,
werken.
Onszigtigheid, Behoedzaamheid, IngeMeneau, m. Kruis in een groot kozijn, o..
togenheid , vr.
Kunstgreep , Kuiperij ,
Nlénagé , ée, adj., als : Bien --, Wel be- Menée , f. List ,
yr. * — , bij jag. , Spoor (van een vl uugstuurd; ook : lamel aangebragt.
tend hert) , o. * — , bij horlogiem. , Weg
1Viénager , V. a. In acht nemen, T7erschoovan venen tand, m. *—, Noodige werkven, GmzZgtig behandelen, Sparen,
zaamheden bij het vervaardigen van
Besparen, Zuinig omgaan met ; fig.
zekere kaarsen , vr. meerv.
van
acht
riemen;
,
In
Ontzien
Sparen ,
Leiden, Geleiden; — par la
hier: — ses paroles, Weinig en orrzig- Mener, V. a.
main , Bij de hand leiden. * — , Poetig spreken, Spaarzaam met Zijne woor
ren , Brengen; — en prison , Naar de
den zijn; -- Ie temps, Den tijd uit
gevangenis leiden ; — a la guerre , Ten
une étofe , Eene stof met-kopen;
oorlog voeren. *—, Leiden, Brengen.
het meeste voordeel gebruiken — on
Voeren, Drijven. -^, Rijden, Menescalier dans un batiment , Eene trap
teen, Sturen; fig. -- bien sa bsrque,
in ee* gebouw aaxbrengen; — sa voix,
,

-
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Zijn scheepje wel weten te staren. *—,

Mennicherstein, IVlennigerstein , m,. Menni.

Leiden , Besturen , 4anvoeren ; — la

chersteen , m., Tras , o.
Menole , f. Roerstok , m.
Ménologe, m. Martelaars boek (der Griek* ,
sche christenen) , o.
M.énologue, m. herhandeling over de maan delijksche zuivering der vrouwen, vr.
Menon, .m. in de Levant, ras van geiten,
van welker vellen men marokijnleêr
maakt.
Ménorrhagie, f. Sterke vloeijing der maand
vr.
-stonde,
Menotte , f. verkl. w. van Main , fam. van
kinderen , Handje, o. *i- ! pl. Menottes, Handboeijen , vr. meere. , Paternosters , m. meerv. ; fig. On lui a mis
des menottes , Men heeft zijne magt

danse, le branle , Voordansen, Den dans
besturen ; fig. zie Branie; — les autres,
De belhamel zijn; — q. q. , Iemand bbe.
sturen , leiden ; Se laisser — par le nez,
Zich tot alles laten gebruiken, Zich
tot alles laten bewegen ; — q. q. à la
baguette, Iemand niet trotschheid behandelen, Hem naar zijne pijpen doen
dansen; -- q. q. doucement , rudement ,
Iemand zacht, hard behandelen; Je le

mènerai loin , (ou comme it faut , on rudement,) Ik zal hese vel te regt zet ten; — les ennemis battant , Den vijand
overhaast doen vlugten ; — q. q. bat
taut, Spoedig een voordeel op iemand
behalen. *—, Brengen , Leiden ; van
hier: Le crime mèae a l'échafaud, De
misdaad brengt op het schavot; Lela
ne mène k Tien, Dat brengt niets voort;
Cela ne pent nous — loin , Daar zullen
wij niet lang mede toekunnen, Daarme e zullen wij niet ver komen. *—,

Leiden , Besturen ; -- la maison , De

huishouding besturen. *—, Leiden,
als : — une vie scandaleuse , Een schandelijk leven leiden. * --, Paaijen (met
ijdele beloften) , Bedotten.
Tdénétrier , m. boert., Speelman , m.
Meneur, m. Geleider, m. ; — d'ours ,Bee -

renleider , m.; fig. Raddraaijer, m.
*—, te Parijs, Bezorger van minnen,
voedsters , m.
1Yleneuse, f. , als : -- de table , Meisje,
hetwelk de speelkaarten tot spelen ver zamelt en inpakt, o.
Méniauthe, m. Waterklaver, M.
Méuil, m. oeroud. , '*oning a vr. *--,
Gehucht, o.
Menin , M. jong ede - linan, die t. et den
Dauphin werd opgevoed, W.
Méninge, f. Hersenvlies, o., zie Pie-mere.
Priéningé, ée, adj. Van het hersenvlies.
Méningette , f. zie Dure -irière.
Méningo-gastrique , adj. , als : Pièvre -Galkoorts, vr.
Diiéningo-phylax, m. Werktuig ter bewaring van het hersenvlies bij het trepaneren, o.
Méningose , f. Vereenigi ng van twee beenderen door middel van vliezen.
Ménisque , M. Glas aan de eene zijde hol
en aan de andere zijde bol, o. *—, in
de meetk., Ligchaam inde gedaante van
eels zo odanig glas , o. * -- , bij de ouden , eerre ronde plaat, welke op de
standbeelden werd geplaatst , opdat

deze niet door de vogels bevuild wier.
den.

gefnuikt.

Mense , f. fig. , als : -- abbatiale , Inkomen van den abt, o. ; — conventielle,
Inkomen der monniken , o.; - comm tne , Inkomen van den abt en de mo:n.
niken,, o.

Mensole, f. Sluitsteen (van een gewelf), ns,
Mensonge, m. Leugen , Logen , Leugentaal, Logentaal, Onwaarheid, vr.; —
officieux, Leugen om best wil, yr.
Begoocheling , vr. , Bedrog , o.
Mensonger , ère , adj. Leugenachtig , B"edriegelijk, Valsch.
Menstruation, f. Maandstonden, m. inru►.
Metistrue, m. bij de oude scheik. , Oplos
vocht , o.
-send
Menstruel, lie, adj. Tot de maandstondgrn
behoorende ,, Maandelijksch; Purgations
menstruelles, Xaandelijksche zuiveringen, vr. meers.
Menstrues , f. pl. Maandelijksche zuiv.eringen , vr. meere., Maandstonden,
Stonden, m. meers.
Mensurabilité, f. 1ileetbaarheid , vr.
Mensurable, adj. Meetbaar.
IVientagra, 1VIentagre, f. zekere vurighedd
bij kinderen, wanneer zij de eerste
tanden krijgen.
Mental , le , adj. Innerlijk , Stil ; Oraisc'n
mentale , Stil gebed , o. ; Restriction mejntale, Voorbehouding in gemeede, v:r.
* — , in de geneesk. , als : Maladie mentale , Ziekte, welke op de verstande.
lijkt
ke vermogens werkt , Gemoedskrank;heid, Zielsziekte, vr.
IYIentalagre, f. Krampachtigheid der oprigtende spieren van het mannelijke
teellid , vr.

Mentalément, adv. Met zijne gedachten.
Menterie, f. Leugen, Onwaarheid, vr..
Menteur, use, adj. Leugenachtig, Valsch
Bedriegelijk. *--, Kunnende bedrogen
worden. * — , m• Leugenaar, a.
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Menniser, v. n. Schrijnwrker zijn.
Menuiserie , f. Schrijn'werkerij , vr.

Menteuse , f Leugenaarsur, i'r.
Wlentbe, f. ICruizemunt, Munt, vr.
Mention, f. Melding, f7ermelding, vr.;
Faire - de, lYle/ding maken van , Ge

vagen van Gewag niaken van, Ver.
nelden.
Mentionner, enkel in het p. p Mention.
né, ée, 1/ermeld.
Mentir, v. n. irr. Liegen, Onwaarheden
zeggen ; van hier : 11 en a meijti , liij
heeft het gelogen apr. w. Sans , A
ne point —, Zonder legen, Ioawaar.
kaid,' A beau — qui vient de loin, Die
ver komt , heeft goed liegen ; Bon sang
ne peut — , De appel valt niet yer van
den stam, Gelijk de ouden zongen, zoo
piepen de jongen ; Faire — le proverbe,
Het spreekwoord tot eenen leugenaar
maken.
Menton , m. Kin vr. ; fi g. fain. Lever le
—, Snoeven, Pogchen.
1\entonnec , in. Knepje aan het lemmer
van een knipmes , om voor te komen,
dat het scherp beschadigd worde, o.
Nentonniei , ère , adj. Pan de kin , Kin
Mentonnière, f. Kinserook, na. *_, Kinband , m.
Kinverband, o. —,
Plaat aan de opening van een' smelt.
kroes , vr.
IIentor in. fig. Leidsman , Raadsgever
.lklentor, m.
lVienu , ue adj. Klein , Fijn , Dun
bois, .Rijchaut, Klein hout,o.; — peu.
pie , Gemeen Graauav , v. ; Menus
grains, Zomerkoren , o.; Menen monnaie, Klein geld, 0.; fig. Gering,
Klein, Onbeduidend; van hier: Menus
plaisirs , Buitengewone uitgaven , BIjzondere uitgaven vr. ncerv. , Speel
geld , Zakgeld, 0. , bij R. K. , als t M enus suffrages , Gebeden, na de dienst
ter gedac/itenis aan de heiligen ; ook:
Stille gebeden , Sclaietgebeden 0. mry
I1enus droics, Deze en gene afgesnedene
stukken van een geslacht beest; — iôt,
Klein gcbraad, 0. , Gevegelee , o.
plomb, 1/ogelhagel, Jiadel, m.
m. Klein, o.; fig. Langdradigheid,vr.
Kerekenceel van een maal, vr.
Kleinegesnedendiamant, m.
adv. Fijn ; fatn. Marcher dru er — , Trippelen , Dribbelen , Snel en snee kleine
schreden gaan.
Mennaille , f. Kleine visch , on. Uitschot
of Knel van vist/s , o.
Menuet, na. Menuet , vr.
lVlenufeuillé , ée , adj. Dunbladig , Fijn.
bladig.
Menuine , f. Kleine jagthagel , on. , Mus.
schenseof, e.Knel Van visch,o.
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Schrijnwerk , Kastenmakerswerk , o.
* — , bij goucism. , A]ein werk, o.
bij m i l. , a/s S den jardins , Tralie.
d'é.
e'erk , Latwerk , 0.als :
tam, Klein tinwerk, 0.
Menuisier , na. Sc/arijnwerker Kasten
maker, m.
Menure f. geslacht van vogelen ; van
Her: — Parkinson , Berg -fazant, no.
Mépbite , f. in de oude scheik. , Stile.
lucht, vr.
Méphitique, adj. Stikleend, Stiklucht bevattend; Air —, Stiklucht, vr.
Méphicis , f. zekere godheid bij de oude
Schadelijke damp, m.
Italianen.
Méplaitiaer , V. a. filet ss'ik/cende uitwasemingen vullen of bederven.
lVléphitisme,rn. Stikkende uitwaseming, vr.
IVléplat , te , adj. Meer dik dais breed.
* — , bij gray. 5 als : Manière méplate
Scherpe manier, vr. an , in de
schilderk. , Halfvlak, 0.
Méprendre (se) v. pr. Zich 'eergissen
(met , a) , Mistaseen.
V1épris , m. Iferachting , vr. ; van hier:
de , Met verachting van , Strj.
Au
dig met, Met terzijdestelling van. s.-,
Pl. Woorden , o. of Daden, vr. meery.
neelke verachting aanduiden.
Ivléprisable , adj. 1/erachtelijk.
lVléprisant , te , adj. I7eracheend.
Mépriser , V. a. Vet-achten. * , VerSen aden.
Mer, f. Zee vr. ; Mettre nu vaioseau a
, Een sc/zip in zee doen
la
, en
steken ; Mettre un vaisseau a la — (on a
l'eau) , Een sc/zip van stapel laten loo.
pen; Homme de —, Zeeman, m.; Coup
de , Korte storm , M. ; ook : Golf,
Zee yr. Il cot basse — , Het is laag
vaCer Pleizze , Haute —, Hooge zee,
4rm der
Volle zee vr. ; Bras de
zee , m. ; Ii y a de Ia — , De zee is in
b e weging ; 11 n'y a plus de
De zee is
stil ; Tirer a la , Porter le cap a la
In zee steken La — brise , De Zee
schuimt ; La — étale , De zee is effen
en stil ; La — moutonne , De zee is
met een wit schuim bedekt; Grosse —,
holle zee, vr. ; Ecumeur de —, Zeeschuimer , m.; spr. w. C'est porter l'eau
Dat is water in de zee draa la
gen ; Cett one goatte d'eau jetde dans
la — , ~ Js tone ylieg io.z eenen brouw.
ketel.
Mercantile, adj. Pan den handel; Contrat
Liandelsverdrag. o.; Profession —,
Pak van koophandel, Beroep yaw koop,

^

,

-

-

-

,

;

—„

,

-,

-

-,

-'

—„

MERG
man, flandelsyak, o.; Esprit , IIafl'
delgeest , t,;. ; Arithmétique , Koopinansrekencn, o.
lVlercantilemept , adv. Als koopman , Vol
gens dc gebruiken van den handel.
iercanti11e, f. Geringe koophandel, Handel in kleine waren, rn
IVlercelot, m. Marskamer, Kramer , nz.
Biercenajre, adj. LoontreA'kcnd . Bezo!digd. *_, »lat betaald ivordt,Voor
loon Voor geld. *_ Baatuchig,
JJ'inzuchtig. *_, m. et f. Loonbediende, rn. en vr., Dalooner, no., Dagloonster, vr. , fluurling, no. en vr.
IVlercenairement, adv. Uit eigenbelang, Om
vinst.
IVIercerie , f. Kleine 'waren , Kramerswa
: Corps de la — , Kra- -ren,v.als
ozersgilde, 0.
iVlerci , f. veroud. , Mededoogen , o. , Ge.
nade, vr.; nog gebr. in : Demander —,
Om genade vrqgen ; Crier — , Om ge.
nade roepen; Ecre a la — de .. . , In de
magt zijn van . . . , 4fhangen van . . . ,
Overgegeven of Overgelaten zijn aan
de genade van *es *_, fan. Dank,
no. ; Grand — , Jk dank n zeer ; Dien
, God dank, Code zij dank ; van
hier : Grand -, rij. fan. Dank, vs.,
Dankzegging, vr.; Cela vaut biets na
grand —, Das is eens dankzegging waard;
Voilà le grand — que j'en ai , Da: is de
dank , dien ik er voor h.-b.
JYlercier , m. Ij2i n k e li er Koopman , m. 0'
Kramer, Marskrarner, vs.
Iiercière,f. Winkelierster, Koopvrouw, vr.
lYlereredi, an. ifToensdag , rn ; Le — saint,
De woensdag voor past/een, rn; - des
cendres, Aschdag, m.
iIercure , fl5. in de sterrek , Mercurius ,
, Kwikzilver,, o., Kavik , vr. ;
W,
- dulciflé , J"erzoete kwik , vr. ; Fixer
le -, Dc kwik tot een vast ligchaana
vonken; fig. Iemand bestendiger maken.
*_, in de fabell. , Mercurius , vs.; fig.
Keppelaar, vs.
Mercuriale , f. weleer , Vergadering van
het heoggeretrs'shof te Parijs op den
eersten woensdag na past/sen en St. Mar.
ten, waarbij de voorzitter de regters
tot de stipste regtvaardig/seid vermaan
de; ook : De hij die gelegenheid uit.
gesprokene rede ; van hier : in de gewooe taal , Berisping , vr. , Verwijt,

o.; Faire sane rude

a q q., Iemand

, in de plantk.
duchtig door/zalen.
p1.
J3ingelkruid, Glaskruid, o.
degrq
waarvoor
lVlercnriales • Prijzen ,
andere
eetwaren
ver.
ven , het meel en
kocht worden, on. meery. ; van hier:
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de. inercuriales , Staat der prijzen,
m.; Registre des mercnriales , Prijs.

Etat

lijst , vr.

Mercuriel , lie , adj pan kwilezilver , Kwi k
. . . , Van kwik.
Mercnrification , f. Uittrekken van het
kwikzilyer , o.
Merdaills , F. pop. Kindergespuis , 0.
fvlerde , 1. pop. Drek , Stront , sas. ; spr. we

Pins on remse la -, pins elle pue , Lisa

) sneer men den stront reert , hoe meer
hij stinkt ,. — du diabie, Duivelsdrek,
rn ; ook : soort van mergel.
iVlerdsux , Use, adj. fan. Beschoten; spr. w.
11 sent son cao -, Rij gevoelt , dat hij
schuldig is.
1\'lère , f. lilotder, vr.; van hier: La Commune, De algemeene moeder, (ei.i.
de natuur,) vr.; — de familie, Vrouw,
die kinderen heeft Iluismoeder , vs.

*_, Lijfmoeder, Moeder, Moêr,vr.,

enkel

in : Mal de — , Vapenr de -,

1i1oederkwaal, Moir, vr. -, in de

fabrijkets , groote koperen plaat. *_,
als : - de perle , Parelmoêr , o.
caille, - des cailles, zie RMe de genet;
— d'eau , zie Boa devin ; - de giro fl e,
Rijpe krnidnagel , vs. ; — des harengs,
Zie .Aiose ; — des mines , zekere kolenader ; zie ook: Belle.naère, Grand'snère. * , naam van verscheidene groe.
roe steenen, Valsche smaragd, vs.
adj. , enkel in: — goutte , Voorloop
vs. ; — lame , Rugwol , Beste wol , vr.;
- perle , zekere groote parelschelp
patrie, .liIoedorland, 0. ; Langue Moedertaal , vr. ; zie ook : Dure -mére
et Pie.mère.
lYlérean, in. zeker tecken of merk, dat
aan den kanunniek werd gegeven.
Mér&le, f. zeker spel, [Jinkbaan, yr.
IViérëtrice , f. geslacht van schelp en.
Méridien , M. Middaglijn , yr. , Meridi
aan , vs. ; van Icier : — du globe on de
la spbère , Koperen meridiaan , na.
1\ièridienne , adj. f. , als : Ligne - , 0 !?:
* — , f. Middaglijn , yr.
, f. iliaddagslaapje , o.
Méridional , le , adj. Zuidelijk , Zuid . . .,
van hier : Cadrars —, Z onn ewijzer tegen last zuiden , m.
11eringne , 1. soort van nsarsepe:n.
1\léranos, m. JJ'lerscaosc aap, 0.9 ze kere stof, Mer inos, 0.
IVicrise, f. Kriek, vr.
lMerisjer , rn Kriekenboom
iVléritant , te , adj. Verdienstelijk.
Nérite , us. Verdienste , yr. ; van hier:
Se faire nu - de q. ch., Zich ie:: tot
eene yerdienstU rekenen.
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Mériter, v. a. Verdienen, Aanspraak op
Verdienen, Zich schut# . . hebben.
di maken aan . . .Bezorgen,
P'er'veryen * — , als : Bien - de
Zich verdienstelijk maken hij . .
ook: Cet homme mérite beaucoup, Het
is een zeer verdienstelijk man.

Beneden Zijnen stand honwen , Zich
?saistrouwen , Zich verslingeren.
Mésange, F. Mees, vr. ; — bleue, Pim.
pelmess , vr. ; — barbue , Baard,r.an-
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!ilériroire , adj. , Méritoiremetit , adv. )7irdienseelijk.
lVlerlan , in. Zeesnoek, m.; Petit -, Bolk, vr.
IVIerle, m Merel, Merle , vr, , (Giete.
ling, no.) ; fig, fain. C'cst nu fin -, hij is
een slimme vos ; spr. w. A d'autres,
dénicheur tie merles, Maak dat sonde-

ren 'wijs.
- , bij slag . ,
i\Ier1in , m. Marling , t,;.
Kolbijl, vr.
iVierline , f. zeker klein orgel.
iVierliner , V. a. scheepsw. , als : - mie
vo il e, Een zeil mar/en.
PJerlon , rn Borsewering (tusschen twee
schieegaten), vr.
Meuluche , f. Stokvisch , no.
L\lerlut, m.„ als : Peaux en - , Gedroogde
vellen van schapen , enz. , o. noeerv.
11errain, m. Duighout, Kuiphous, Klaphout, 0. °—, Wagenschot, o. '°-,
bij jag. , Schacht van de horen: der
herten, enz, , vr.
1\Iervei1le, f. Wonder, TPonderwerk, o.;
van hier : Faire — , Faire des merveil
les , Wonderen verrigten ; Ce n'esc pas
grand' — , Das is zulk een groot wonder ooiet A —, Wonderwel, Wonderschoon , Uitmuntend, Uitstekend; fam.
Pas tout que de — , Juist niet zeer
(veel) , Niet bijzonder ; spr. w. Promettre nionts et nierveilles , Gouden bergen beloven. *_, als : - d'hiver, zekere peer.

IMerveilleuse, f. iron. Pronlester, vr.
IVierveilleux , use , adj. , ( îervei11euoement,
adv.) Verwonderljk,Bewonderenswaar'
dig , Wonderbaarlijk , Uitstekend. '0
— , iron. Pron.
In. Wonderbare, o.
ker, m.
1és, part. van zamenstelling., ten naaste
bij met ons usia overeen komende. -

:1i es , zie Mon.
IVlésa, M. geslacht van planten.
iVlésadou, m. zeker hout der Isaasnia.
kers.
iYlésair, in. Halve sprong van een gedres.
seerd paard , no.
PLIéoaise, fl1. ongesteldloeid, Loomheid,
Matheid, vr.
?illéoalliance , f. Mistrouwing , vr. , Ongelijk huwelijk , o.
TVJésallier ,, V. a. Beneden zijnen of haren
stand laten trouwen. '— (so), V. pr.

neeje, o.

Mésaugete, f. Meezenknip , no.
ësara1que, adj. zie h(lésentériqun.
lVlésarriver, v. n. mmpers. Kwalijk beko'
men , Slecht uitvallen , Tegenvallen
Mislukken ; Ii vous mésarrivera de ce
que vous avez fait , Hergene gij gedaan
hebt , zal u berouwen , zal slecht af.
loopen.
Mésaule , rn. bij de ouden , Binnenplaats
(tusschen twee gebouwen), vr.
Msavenir , v. n. irr. zie Mésarriver.
IVlésaventure, f. Ongeval, o., Tegenspoed, no.
Mesdames, p1. zie Madame.
Wlesdemoiselles, p1. zie Mademoiselle.
Mésentère , m. Darnoscheel , J)armscheid.
set, Middenrif, o.
Méseoatéremphraxis , f. Verstopping van liet
darmocheel, vr.
Mésentérique , adj. Van het darmseheel;
Artère —, .Darmscheelader, vr.
Mésentérite , Mésentéritis , f. Ontsteking
van het darnoscheel , vr.
Mésestimer, V. a. Minachten, Niet ach*
ten. - , Te laag achten of schatten,

Gering achten.
Mésintelligence , f. Misverstand, c.
Néointerpzéter . V. a. Verkeerd uitleggen.
lVleomérisrne, m. zie Magnérisme animal.
1\lécocêpliale, m. Verlengd hersenmerg, o.
Mésocéphalique, adj. Van het verlengde
hersenosserg.
Mésocolon , m. Dat gedeelte van het darmsclaeel, hetwelk aan den aarsdarm vast-

zit 0.
9

Mésocrâue , no. Kruin (van het hoofd) , vr.
lYlésoifrir , V. n. irr. Te weinig bieden.
1\'lésolabe, m. zeker meetkundig werktuig

der ouden.
j\léoolobe , in. zeker ligchaam in de her.
tenen , zie Corps calleux.
Mesologarithme, m. Mesologarithmus, m.
Mésoinérie, f. 1l'liddeldeel , Deel tusschen

de dijon, 0.
hiésorectuifl , no. Endeldarmscheel , o.
Mésothénar, no. spier, die den duim naar
voren brengt, zie Antithénar.
lYlespile , Nespilos , m. bij de Grieken,

JIlispelboom, no.
Mesquin , ne , adj. , Mesquinement , ad".
Karig , P'rekkig , Vasthoudend , Gierig.
S _ , Schraal , Sober , 4rmhartig , 4mm__
zalig , Ellendig , Gering , Slecht.
in de kunsten , Zonder smaak , Nietig,
Kleingeestig , 4mnohartig.
Mesquinerie 9 f. Karigheid, Gierigheid, vr.

MFSQ
Mesquis , m. Met sumak bereid schapen.
leêr,, o.
Message, m. Boodschap , vr.
Messager, m. Bode , Boodschapper ,
spr. w. Ii n'est point de meilleur -- que
soi-méme, Zelf is de man; fig. Voorbode, m.
l\Zessagère, f. Bodin, Boodschapster, vr.;
fig. Voorbode , m. , 1/oorloopster , yr.

Messagerie, f. Bodeambt, o. *—, Posthuis, o. *—, Postkar, yr.

Messe , f. Mis , vr. ; Dire ou Célébrer la
—, De mis lezen ; — haute, Grand'
—, Groote taais , vr. ; — basse , Kleine
mí5, yr.; -- des worts, Zielmis , vr.
Messéant , te , adj. Onwelvoegelijk , Onbetamelijk.
111esseoir, V. n. irr. Onwelvoegelijk zijn ,.
lViet voegen of betamen.
Messidor, m. in het republik. jaar, Oogstmaand (van den 19 junif tot den a3
julij), vr.
Blessie , m. Messias , m.
Messier, in. Opzigter over de oijngaar.
den , wanneer de druiven begihnan te
rijpen, gin. * —, een sterrenbeeld.
Messieurs, pl. zie Monsieur.

Messire, m. weleer titel van aanzienlijke
heeren bij regtsgel. , Mijn heer , m.
* -- , als : Poire de — Jean , zekere late peer.

Mestre , m., als : Arbre de — , Groots
mast eener galei , m.
Mestre -de-cannp , m. weleer , Overste van

een regenvent paardenvolk of voetvolk,
m.; vervolgens : Ridmeester , m. ; van
hier : — général de la cavalerie , Onder
r der ruiterij, m. *--, f.-bevlh
weleer, Lijfcompagnie der ruiterij, vr.
Mesurable , adj. Meetbaar.
IVlesurage , m. Meting, vr., Meten, o,
* _, Meetloon , o. * _, Opmeting , vr.
Mesure , f, Maar , vr. ; Faire bonne —,
Goed meten
et —,

;

fig. Faire tout avec poids

41les met naauwgezetheid ver

11 ne faut pas avoir deux poids-rigten;
et deux mesures, Men moet onpartijdig
oordeelen. * — , Maat , vr,, Maatje,
o. * —, Maat, Hoegrootheid, vr. * --,
in de dichtti. , Maat, Voetmaat , vr.
* —, in de toonk. , Maat , vr. * —, bij
kleêrmak. , Maat, yr. * — , bij het
scherm., als: Etre h la — , Op den behoorlijken afstand staan. * -- , in de
rijsch. , Gang , m. *—, Maatregel , m.,
Middel, o. ; van hier : Rompre les me.
cures de^q. q., Iemands plannen verij..
delen; Etre. hors de —, Geene middelen
meer hebben, om iets uit te voeren;
fig. Grens, yr., Grensgaal , we , Maat,
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vr. ; Passer la — , ,De grenzen over.
schrijden. * — , als : Outre — , Boven
mate , Uitermate; A — que , Naar mate , Naar gelang ; A --, Naar die mnate , Naar die evenredigheid ; zie ook
Fur. * —, in de naeetk, , Maat, vr.
Mesuré, ée, adj. 4fgemeten, I7oorzigtig.
Mesurer , V. a. Meten ; -- a l'aune , Met
de el meten ; -- comble , Ophoopen ; -ras , Afstrijken ; -- des on avec les yeux,
Met de oogmaat of de o ogen meten ; fig.
— q. q. des yeux, Iemand van het hoofd
tot de voeten meten , (d. i. hem naauw.
keurig beschouwen); fan. — les autres
à son acne , ,lnderen naar zich zelven

beoordeelen ;

fig. -• son

épée avec q. q.,

Zijn' degen met iemand meten ; — ses
forces contre, Zich met iemand meten;
— ses paroles, Zijne woorden wikken
en wegen; — ses actions, ses démarches,
Zijne daden of gangen behoorlijk over.
wegen. * —, 4f meten, Regelen, In.
rigten. • — (se), v. pr. Gemeten worden ; ook : Zich meten.
Mesureur, m. Meter , m.
1Vlésuser, V. n. Misbruik maken.
Mes -vendre , zie Mévendre.
Mes -vente , zie Mévente.
Nélabole, f. in de redek., Ophooping van
woorden, die bijna het zelfde beteekenon, vr.
1\létacarpe, rn, Vlakke hand, vr.
Métacarpien , nne, adj. Tot de vlakke hand
behoorende ; i1'luscle —, handspier, yr.
Métachorèse, f. Verplaatsing , vr.
Métachronisme, m. l7ervroeging eener gem
beurtenis , vr.
Métacisme , m. Slechte uitspraak der
an, vr.

11létail, na. Metaalvorming, vr., Metaal, o.
Métairie , f. Landhoeve, Boerderij, vr.
Métal , m. Metaal , o.
Métalepse, f. Metalepsis, yr.
Métalléité , f. Metaalstaat , m. , Metaal.
aardigheid , vr.
Métallifère , adj. Metaal bevattend , Me.
taalrijk.,
Métallique, adj. Metaalachtig. *--, als :
Histoire —, Geschiedenis der gedenk.
penningen, vr. *—, f. zie Métallurgie.
Métallisation , f. Metaalmaking , vr.
Métalliser, v.. a. In een metaal veranderen.
Métallographie, f. Beschrijving der me.
talen, vr.

Métallurgie , f. Kennis der metalen, Metallurgie , vr.
Métallurgiste, m. Metaalkundige, en.
Métamorphose , f. Gedaanteverwisseling,
Rerschepping, vr.; fig. Verandering, vr.
Métamorphoser a V. a. Tian gedaante doen
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veratzderen , .Flersclieppen , Veranderen.
*— (Se), v. pr. fig. Zich verandere.
Métaphore , f. Izerbloemde spreekwifs , Me-

lVlétéorographe , us. /J'erktuig ter waarfleming der lucht , 0.
Mthéorolithe, f. Luchisteen, en.
IVlétéorologie , f. ipeërkunde , Leer der
luc/stversc/uijnselen , vr.
1\létéorologique, adj. Weërkundig.
Météoroniancie, I'. Waarzeggerij uit de
luchtverschijnselen , vr.
lVlétéoroocope , m. zeker 'sverktuig der
oude wiskunstenaren, tar bepaling van
de afstanden der henselligchamen.
zie Météorographe.
lYléthémerine , f. Alledaagsche koorts , vr.
IVléthode, 1. JJlanier, Wijze, Laerwij.
Gemakkelijk
zo , Methode, vr.
leerbeek, o., Leerwijs, vr. *_,Ma.
nier , Gewoonte , vr. , Regel, en.
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ta phora , vr.
lVlétaphorique , hcli, , 1VIêtaphoriCUemeflt 3 adv.
Verbloemd , Oneigenlijk.

1V1étaphrse , f. Letterlijke of WoordeliJ
lee vertaling , vr.
lVlétaphraste , rn. Letterlijk vertaler of
Overzetter, m.
lYlétaphysicien, m. Bovennatuurkundige m.
lVlétaphysique, f. Bovennatuurlèunde, vr.
* — , adj., Métapiysiquement, adv. Be.
vennatnurkundig , Me:aphsisciz. * —,
Aftetrokken, Hoog, Verheven.
lYlétaphysiquer ,, V. II. fain. Iets bovenna.
tuurkandig behandelen.
1VJétapasme , m. Verandering in een woord
door het weglaten eener letter of letS
tergteep, vr.
Métaporopoièze , f. Verandering in de po.
riè•n, vr.
lYlétaptose , f. Verandeeing van eené ziekte in eene andere, vr.
lYlétastase , f. Verandering van eene ziekte in eene ergere , yr.
IVlêtastatique , adj. Op cone metastasis betrekking hebbende.

lYlétasyncrise , f. zie Métaporopoièze.
Métasyncritique , adj. , als : Remède —,
Middel, dat eene seeeasyncrisis voortbragt,

0.

lYlétatarse , m. Voetzool , vr.
]Vlétatarsien, uric, adj . Ter de voetzool beboo rends.

MétacIèse , f. Letterverzetting , vr. s—,
Verplaatsing eener ziekte , vr.
iVietayer , m. Hoevenaar , die op de gar.
ye's bouwt , in. ° -, in sommige stro.
ken, Pachter, Boer, m.
Ivlétayère, 1. Hoevenaarster , die op de
garven bouwt, vr.
i1éégaI , ni. Gouden dukaat van Marocco, m.
Méteil , m. Masteluin , P. (half rogge en
haiftarwe).
—, als: Blé -, Koren
'noor landerijen) , o.
( als rente
Sceekappel
, Dorenappel , us.
Métel , f.
IVlétetnpoyose, f Zielsoerhuiing , vr.
IV[étempsycosiste, us. Aan'sager van de
leer der zielsverhuizing , us.
lYLétemptooe , f. Zonseff'e;sing , vr. (d. i.
uitlating van drie schrjkkeldagen in
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jaar).

Météore , us. Verheveling, yr. , Lucht ver.
schijnsel , o.; — aériefl, kVind , us. ; —
aquewç, Waterds'np, en.; — Iusnineux,
Lichtend /ucjstverschzjnsel , o.
LVlétéorisine , in. Spanning van den onder.
buik (in sommige koortsen) 9 vr.

lVléthodique , adj. , 1V1éthodqemenr, adv.
Naar eene bepaalde wijze , Th7ethodisch;
van hier: Geregeld, Regelmatig, Or.
delijk.

Méthodisme , m. Methodismess , o.
Métbodiste , m. Methodist, us.
Méthonique , adj. m.„ als : Cycle , Maancirkel , Kring van Metho , en.
IVléticuleux, use, adj. w. gebr., Vreesach.
tig , ScIsreomvallig.
lYlétier, me Handwerk , 4mbachr i Be'.
roep , o. , Hantering , vr. ; van hier:
Mettre en —, Op een ambacht doen.
* - , Beroep , Vak , o. fig. Faire le d'espion , Zich voor spion laten gebruiken; fam. Ii a donné us plat de son —,
Lul heeft iets gezegd of gedaan , het.
uselk toe zijn vak behoort; Jouer un
tour de son —, Eene leelijke poets spe]en ; Gâter Ie —, Onder den prijs ver.
koopen , Kladden ; spr. w. II n'y a si
petit — qui ne nourriSse son maître , Er
isgeenambacht zo slee/st, of degene,
die het met ernst drtjfe , vindt er een
bestaai in. , Werkseoel , en. , Ge.
touw, 1 Touw, O. van hier fig. fan.
, Op het touw hebben,
Avoir sue le
Bezig Zijfl aan., bij brouv. , p1.
,-

IVléciers, Bier, o.
i\lécis , see , adj. Van gemengd geslacht.
* —, 1J'2esaios , M.
Métonique , zie 1déthonique.
Métonorsaasie, f. Zucht O' den naam van
iemand in het Latiju of Grieksch , enz.
over te zetten, vr. (Een voorbeeld
daarvan is: Pierre de la Ramde, waar.
van men vormde: Pecrus Ramus, of Pieter vats dei Tak)
lViécorymie,f. Overnaming, Vernanaiug,vr.
Metope, f. Afstand tueschen de sieraden
eener

Dorische zuil, us.

MétoposCope , m. Waarzegger uit de ge.
laatstrekken , na.

ME TO
Métoposcopie , f. Waarzeggerij uit de ge

-latsrekn,
Métoposcopique, adj. Op de waarzeggerij
uit de gelaatstrekken betrekking heb
-bend.
Métose , f. Zametrekking van den oogappol , vr.
vr.

I\létoyerie , zie Mitoyerie.
Métralgie, f. Baarmoederpijn, vr.
IYlètre, m. Poetmaat , vr., Metrum , o.
*_, soms, Poëzij,-vr. *--, Matte,

Meter, m. (d. i. het tien•millioenste
gedeelte van een vierde eens meridi.
aans ).
lVlétremphraxis, f. Perstopping der lijf
-moedr,y.
IVIérrinchyte, f. Baarmoederspuit, vr.
Métriopathie , f. Toestand van deegenen,
welke zijne driften beteugelt , ni.,
Gelijkmoedigheid , vr.
Métrique , adj. , als : Art -- , zie Proso.
die ; Vers métriques, Metrische verzen,
o. meere. ; 1Vlusique -, Metrische toon•
kunst , vr.
Vlétrite , Metritis , f. Ontsteking der lijf.
moeder, vr.
lVlétrologie, f. Verhandeling over de ma.
ten, vr.
1VIétromane, m. Degene , welke de zucht
heeft , om verzen te maken.
iVlétromanie, f. Zucht om verzen te maken , vr. * ~ , zie Nymphomanie.
Métromètre, m. Maatregelaar, Tactmeter,, Maatmeter , m.
IYlétropole , f. Moederstad , yr. *--, Hoofd.
stad, vr.; van hier: Moederkerk , Bis
kerk, vr.
-schopelijk
1V étropolitain , ne , adj. , als : Église mé•
tropolitaine , Meederkerk, Bisschoppelijke kerk , vr.; Siége -, Bisschopszetel, m.
* --, m. Bisschop, Metropolitaan , ns.
lVIétrorrhagie, f. zie ll"Ménbrrhagie.
lYlétrour , m. veroud. , Perzenmaker, ni.
INlets, m. Spijs, vr,, Geregt, o.
iVIettable, adj. Draagbaar , Dat ripen kan
aantrekken.
Mettelle, zie Métel.
-IVetteur-en-oeuvre , m. Juweeli er, Goud.
smid, Zetter van edelgesteenten, Ju.
veelenzetter, m.
Metteur-enapage, in Paginazetter, M.
1^1'iettre , V. a. irr. Zetten , Leggen, Plaat.
sen , Stellen , Steken; van hier-: - le
couvert, De tafel dekken; -- la main
à . . . , De hand aan ... leggen ; fig.
- la main Is Ia pate, à l'oeuvre, De hand
aan het werk staan; -la main sur .. <,
De hand op ... leggen ; fig. Zich van
... meester maken ; -- la main á l'épée,
De hand aan den degen slaan , ,Den de•
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gen trekken, Pion leér trekken, Trekken ; - la main k <son épée , De hand
aan den degen slaan ; — les armes á la
main de q. q. , Iemand in de krijgsdienst
inwijden , (d. i. hem zijn' eersten veldtogt laten doen) ; •- la main sur q. q

De hand aan iemand leggen, Hein slaan ;
ook : Iemand vastzetten , pakken , vatten ; .am. la main sur le collet à q. q.,
Iemand bij den kraag pakken; -- aux
mains, Handgemeen doen worden ; -- la
main It la plume, De pen opvatten ; -la plume a la main de q. q. , Iemand leeren .schrijven; -- la main a l'encensoir,
(van vorsten , ) Zich met de godsdienst
bemoeijen; fam. q. ch. en main tierce, Iets in de handen van scheidsman
stellen ; - la main sur la conscience,-ne
De hand in zijnen boezem steken, Eerst
aan zijn geweten vragen; fam. J'en
mettrais ma main" an feu , Je mettrais ma
téze (a couper) que cela eat vrai, Ik laat

mij ophangen, indien liet niet waar
is; Je n'en mettrais pas ma main"au feu,

Ik zou er niet op willen zweren; - les
pieds sur le ventre a q. q. , Zich sterk
op iemand wreken , Iemand deerlijk
mishandelen ; - une injure sous ses pieds,
Om eene beleediging lagchen; - l'honneur sous ses pieds , Zijne eer verac h•
ten , Zijne eer niet achten ; - bas
Neerleggen , 4fleggen ; van hier : —
bas ses habits, Zich cntkleeden , Zich
van zijne kleederen ontdoen ; fig. ^bas, Afleggen, Zich van ... ontdoen,
Laten varen , Verbannen ; -- bas
( van dieren ,) Werpen ; -- an jour,
Uitgeven, In het licht geven; ook:
Bekend maken, Doen kernen ; - a cou.
vert , Verbergen, In veiligheid bren.
gen. *—, Voegen bij ., .,. Doen in
. . . ; -- de l'eau dans son vin , Dater in
den wijn doen; fig. De snaren lager
stemmen, Toegeven, Bijdraai/en. *--,
.Doen aan ... , Bevestigen , flanmaké,n ,
Maken aan . . . , Zetten aan . . . ; fig.
-- le comble a ses bierfaits, Zijne wel
kroon opzetten; - lës che- -daen
vaux (a Ia voiture), De paarden voor
den wagen spannen , De paarden . inspannen. * —, In zekeren toestand
brengen , als : - en pièces , In stukken
scheuren , Teerscheuren ; -- une terre en
blé , Een' akker met koren bezaaijen ;

-- en valeer, Partij trekken van iets;
- en jardins , Tot tuingronden maken;

Gebruiken ; ook : In het
werk stellen; •-- It profit, Zijn voordeel

•- en usage ,

doen naset'; - en oeuvre , Gebruiken,
4anwenden , In het werk stellen; —
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ctit, In schrift stellen, OPSChrIJVen ; en vers , In verzon brengen , Berijmen
- en musique, Op muzijk brengen; - du
latin en français, Latijn in het Fransch
overbrengen, overzetten; - en mon
venient, In beweging brengen, 4aî; den
gang helpen ; - en état on a portée de,
In Staat stellen om ; - en peine , In
verlegenheid brengen ; - en colre, 1'ir•toorJen; - en fureur, Woedend maken,
- en fuite , en droutc , Op dc vlugt
Jagen, drijven; - an net, In he; net
schrijven ; - a Ia raison , Tot rede brengen. -, Bloots t ellen, Zetten , Stellen, Plaitsen, ffanten, Leggen, Brengen ; - an soleil , In de zou hangen,
zetten of leggen ; - an hasard, 4an het
toeval overlaten; - en danger, en p-

i-il, In gevaar stellen, brengen. *_,
yau kleedings:nkken Aantrekken, Aandoen , Opzetten , Onedoen , Omslaan;
van hier: - le ocean a, Zijn zegel onder iets zetten ; fi g. Zijn zegel op iets
drukkn, Bezegelen.-, Besteden,
Gebruiken, Aanwenden. -, verder
in:q. q. an pied du mur , iemand
noodzaken, eene partij te kiezen; I. q. a bont , Iemand toe liet uiterste
brengen ; . Ia patience de q. q. a bout,
Iemand: geduld uitputten ; - q. q en
jeu , Iemand in iets betrokken; - one
-chose an pis , Het ergste van iets denken; -q. q. an p13 , Iemand uittarten
om zijns bedreigingen nit te veeren
- one femme a mal, Bene vrouw verleiden, schofferen ; - des pernonnes mal
ensemble , Personen oneens waken; -á
,

:

mrne de, In staat stellen om; - en
avant , Als waar of onbetwistbaar voor-

stellen ; - en doorn , in twijfel trek-

ken, Twijfelingen opperen tegen; hors de doute, Buiten twijfel stellen;
- en fait, Perzekeren, dat iets waar
is ; - eta question , In twijfel trekken
- q. q. an fait d'une chose , Iemand met
iets bekend maken, Omtrent iets jalichten ; - q. q. dans son tort , Iemand:
slechte oogmerken tegenwerken; - q. q.
sue le bon pied , Iemand tot rede brengen; - q q. su on bon pied, iemand
voortholpen; - de côté, Wegleggen,
.Besparen ; - ordre a q. cb, , Orde o
iets stellen ,- - a fin , Ten einde bren.
gen. Slagen in ; - de la suite a , Met
orde en volharding bij iets te werk
gaan; - la têtn de q. q. a prix, Benen
prijs op iemand: hoofd zettent - Ia
faucille dans Ia mois500 d'uia autre , Iemand benadeelen; - en fAt, (ES ne
schaaf) in lost hout zetten; - atn bleu >

Blaauw verwen ; Art de - en oeuvre,
Kunst , om diamanten , enz. te zetten,
vr.; - les fers an feu , Met ernst aan
iets beginnen; papiera sur table, Zijno bewijsstukken overleggen ; - sue le
tapis , Op het tapijt brengen ; -en 00-

bil , Vergeten ; - en compte , Op re.

koning stellen; - en droit, Gelijk geven; - les lieux en état , Do noodige
reparatièn in een bui: ma/ten ; - on
enfant au monde„ Een kind eer wereld
brengen ; - q. q. dans le monde, Iemand in de wereld brengen; ook: Iemand vestigen; - en terre, Begraven;
- en nourrice , Bij eene min doen; en métier, en apprentissage, In de leer
doen , Cp eest ambacht doen; - q. q.
sue les dents, iemand geheel vermoei.
jeu , afmatten ; - q. q. dehors , Wegjagen ; en godt , Smaak voor iets inboezemen ; - en compromis, Aan scheidregters overlaten ; - q. q. a quia , Iemand
tot zwijgen brengen ; - q. q. hors des
gonds, Iemand geweldig toornig maken; - do foin dans ses bottes , Zijn
naadje naaijen , Zijne schaapjes sche.
ren. , scheepsw. , als : - It la voile , Onder zeil gaan ; - les voiles de.
dans , De zeilen inhalen; - terre,
Aan land zetten ; - a bord., Aan boord
halen of brengen. (so), V. pr.
Zich zetten , plaatsen , leggen , Gaan
zitten , Gaan staan , Gaan liggen; Se
.- auprès de q. q. , Zich bij iemand neirzetten , Bij iemand gaan zitten; Se
a table , Aan raf-cl gaan; Se - en so.
cur , en eau , Zich in liet zweet werken , loopen , enz. ; SC - en danger,
Zich aan gevaar blootstellen; Se - an
hasard, Zich aan laat toeval overgeven;
Se - en humeur de faire ti. ch. , Smaak
of Trek in fete krijgen; Se -'dans Ia
ddvoion , Vroom worden ; Sc dans lea
affaires, Za/een beginnen te doen; Se dans les procèo , Zich met processen inlaten; Se - a is suite dune affaire, Eeno zaak in hare kleinste omstandighe ,
den waarnemen ; Se - en quatre pour
. . . , Zich veel moeite geven om . . .;
Se - a , Alles doen , Alles boproe ven ; Se - a . . . , Beginnen , Gaan aan
. . . ; ook: Zich met ijver aan iets begeven; Se - après q. q., Iemand aanvallen, Op het lijf vallen; ook: Kwellen , Lastig vallen , Plagen; Se - aux
trousses de q. q., Iemand vervolgen; Se
- mal avec q. q-, Met iemand in oneenigheid geraken; Se en avant dans
unealîaire, dan eene zaak deel nemen,
Daarin handelen ; Sc - sur le pied de
-
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. . . , Le gewoone aannemeti , om . ..,
Zich het regt aanmatigen , om . *
iVleublant, adj. rn. bij regtsgel. , zic Meuble.
PJeuble , adj. , als : Terre , Losse
grond (en daardoor geschikt tot de
kweeking van planten en kruiden) , m.
* , bij regtsgel., Roerend , Beivego
lijk; Biens meubles, Roerende goederen , 0. ineerv. , Bewegelijke have, vr.
* - , In. bij regtsgel. , Bewegelijke ha.
Ve , vr. , Roerende goederen , o. meerv.
(d. ii bleederen, huisraad, (ook Menbles ineoblans genoemd,) vee , gevogelte, gereedschappen, gereed geld, pa
pier, edelgesteenten, enz. enz.) s.—,
Stuk huisraad, Meubel, a. °—, p1.
Meubles , huisraad , o. ; van hier : Menbles sacrés , Gewijde dingen , o. mrv. ;
lYleubles de voyage , Reisgereedschap , o.
1\leubier ,, v. a. Meubeleren , S:ofl'eren,
Pan huisraad voorzien; van hier: Etre Men meublé , Fraaije meubelen hebben. al:: — une ferme, Eene
boerderij van al het noodige voorzien.
Meuglement , zie Beuglement.

Meurtre, m.Moord, .Doods lag ,Mansiag,
M.; fig. fan. Crier an —, Moord en
brand schreeuwen; C'est nu — , Das is
jammer, Dat is zonde.
Meurtrier, m. Moordenaar, na. "—, ère,
adj. Moo rddadig.
Meurtrière, f. Moordenaarster, vr.
Schietgat , o.
Meurtrir, V. a. Rneuzen , Kwetsen.
Meute , f. Troep (jagehonden) , m.; van
hier: Clefs de —, Beste honden van
ecuen troep, vs. meet-v.
Mévencire V. a. Met schade verkoopen.
Mêvente , f. Verkoop 'net schade , vs.
Meydan , m. in Perzii , Markt voor lea
venorniddelen , vr.
Mézair , zie iVlésair.
Mézelaine, Mézeline, f. zekere half wollen en half zijden stof'.

Meugler, zie Bengler.
Menlard, m. Groote tnolensteen, on.
Meularde , f. Molensteen van middelbare
grootte, on.
Meule , f. Maalsteen , Wrijfsteen , Molensteen, 012.; — de noonlin, Molensteen,
tie. ; — gisante , — de dessous , Ligger,
Logger, m. ; — courante , - snpérien
re , — de dessns , Looper , m.; Bartre on
Piquer la —, Billen. * , JJlaalblok,
s—, Slijp0. Houten niolensteen, M.
steen , m. - , als : - de foin , Rook
hooi, vr., Hoolopper, in. *_,bijjag.,
harde knobbel , waaruit do horens der
herten voortkomen , vs.
Meulean , m. Kleine molensteen , na.
Meulon, Urea tot dakdekking.
Meulier, rn. Molensteenisouwer , M.
IVlenlière , f., als : Pierre de —, Steen,
vaarvan men molensteenen maakt, no.;
ook : zekere harde rots vol gaten. °—,
Molensteengroef, vr.
Néum, m. soort van venkel.
Tieunerie , f. Maalkunst, vr. , Malen, 0.
Meunier, on. Molenaar, vs. ; spr. w. Deveiair on So faire d'évêque —, Een sledster beroeb bij de hand nemen , dan men
vroeger load. — , Sc/surf: , yr. , zie

Blanc.
Meunière , f. MolenaarSvrouW , vr. a—,
Molenaarster, vr. -, naam van ee, zie Mésange a
nee Agaric blanc.
longue queue en Corneille mantelée.
lYleuron , on. in sommige streken , zie Fruit
de la ronce.
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Mezzabout, in. op cciie galei, Storm-

zeil, o.
Mezzanine , f. Gebouw via twee verdic.
pingen, 0.
Mëzzo-termisié, ei. Middel van vergelijk, o.
Fezzo-tisto , m. bij preutwerk , Zwarte

kunst, vr.
lYli , part. indóciin. Half; zie de zatnen
rn/in de toonk.,
-gestldworni
Mi , vr.
Mi -ooût , f. Half augustus , vs. , Midden

van augustus, o.
lVliasmatique , ad. Door aansteking ver-

oorzaakt.
Miasme , in. Besmettend deeltje , Mia:via , o.
1VIiaulant , te , ad!. Maauwend.
Miaulenent, on. Gemaauw, a.
Mianier ,, v n. Maauwen.
Mica, m. Mica, vr.
Micacé, ée , adj. Pfl5 de natuur der mica. '°-, Mica bevartend.
iVlicarelle, on. zekere bergstof.
Mi-carbine , f. Donderdag in dc derde
vastenweek , on. — , Midden van do
vasten, 0.; A la -, Midden in de

vasten.
Miche , f. Wegge , vr. , Rond brood , 0.
Mi -chemin , als : A —, Halfweg.
Micmac, on. fam Gehaspel, o, Haspela

-rij,v.
Micôte , £ Hoogte , Opgaande schtdntë,
vr.; van hier: A , Halfweg de

hoogte.
Micou , zie Mica.
Microcosme , on. Kleine wereld , vr.
lVlicrocoustique, adj. Het geluid vermeer-

derend..

Micrographie , f. Beschrijving van kleine
voorwerpen , die men door een micros-

coop ziet, vr.
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Micromètre, m. Werktrlig ter meting
van de middellijn der sterren of van
Zee? kleine afstanden , o.; — universe!,
4lgemeene micrometer, m.; -- objectif, zie Héliomètre. * ---, zeker werktuig, om de fijnte der wol te meten,
Wolmeter, m.
Microphone , m. w. gebr. , Werktuig ter
versterking des „geluids , o.
IYlicropyle, m. Opening in liet uitwendig
omkleedsel van alle zaden , vr.
Microscope, m. Microscoop , Vergroot
-glas,o.
Microscopique , adj. Met het microscoop ,
Mi -denier, m. bij regtsgel. , Helft der gemaakte kosten, te betalen door een'
van twee gehuwde personen , vr.
Midi, m. Middag, m., Twaalf uur; A
—, Te middag, te twaalf uren; A -sonna..t, Mcí het slaan van twaalf uur;
je me rendrai lh It —, sur le —, Ik zal

er op den nn.i. dag heengaan; Avant —,
Voor den middag; Entre — et une heure, Tusschen twaa f en een; van hier
En plein — , Op klaarlichten middag ;
fig. fam. Chercher — b quatorze heures,
Zwarigheden maken, waar er geens
zijn.

*.."

Zuiden,

o.

Mi -douaire, m. Half weduwengoed , o.

IYlie , f. Kruim (van brood) , vr. * . ,
adv, w. gebr. , Niet. * — , f. W. gebr. .
Vriendin , vr. * --„ Gouvernante, vr.
zie Bonne.
Mid, m. Heni.g, on.
1Yiiélée s f., Miellat, zie Miellure.
IYlielleux, use, adj. Honigachtig; fig. Honigzoet, Suikerzoet. Laf.
Miellure , f. Honigdauw , m.
BIien, nne, adj. Mijne. * —, in,, als:
Le —, liet mijne , Mijn goed, o..; Les
miens, De ,mijnen , Mijne betrekkingen , vr. sneers.
1Vliette, f. Kruimel, vr. , Kruimeltje, o.;
fig. fan. Vous n'en aurez pas une —.,
,Gij zult er.nie.s van hebben.
Nieux, adv. Beter; van hier : Aller de —

Stoutheid, vr. *-, fam. Guiterrj,
Poets , yr.
Mignar°d , de, adj. tam. .ardig, Lief,

Bevallig , Lieftalig, Lieftallig. t—,
m. fam., als: Faire Ie—, Den aardige
spelen.

Mignardement , adv. Weekelijk, ltla];
Traiter trop —, Vertroetelen.
Mignarder, V. a. fam. Zeer zacht behan•

delen , Troetelen , Vertroetelen. *-(se.), v. pr. Zich vertroetelen.
Mignardise, f. fam. Bevalligheid (der ge•
laatstrekken), yr. *—, Sierlijkheid
met zekere gemaaktheid gepaard , vr.
* — , pl. Mignardises, Innemendheid,
Voorkomendheid , Vriendelijkheid, vr.
Mignon , nne , adj. Lief, Aardig, Net,
Bevallig ; fig. fam. Avoir de l'argent —,
Geld te zijner beschikking hebben;
Péché —, Lieveltngszonde, vr. *—,
m. weleer , Lieveling , Gunsteling, m.
*—, ten aanzien van kinderen, Lievart,
us., Liever tje , 0.; van hier: bij wijze
van verwijt. , Vous êtes un joli ou un
plaisant —, Gij zijt een lievertje, Gij
zijt een lief kind , Gij hebt het mooi
gemaakt.
Mignonne , f. fata. Liefje , o. , Beste, vr.
Mignonnement , adv. Aardig , Lief, Net.
Mignonnette , f. Grasanjelier, m. * -- s

Gestooten peper , yr. * , soort van
kant.
Mi.gnoter,'v. a. fam. Troetelen , Liefkozen
Mignotie, Mignotise , f. w. gebr. , Liefkozing, vr.
Migraine, f Scheele hoofdpijn , vr.
Migration, f. Volksverhuizing, vr. *—,
van sommige dieren , Trekken, o.
Mijaurée, f. fam. Zottin, Nuf, vr., Nuf
-je,o.
Mijoter, v. a. Stoven, Opsnorren. *--,
fam. zie NI enoter.
Wil, adj. numéral, zie Mille. * —,.m. zie
-

Mllet.
Milan 3 m. Kuikendief, m.
Milanaise, f. zeker goudspinnerswerk met

lijk. * — , m. Best, Beste , o. ; ook
Betere , o: ; spr. w. Le . est 1'ennemi

twee draden rijde.
Miliaire , adj. Gierstvormig; van hier
Fièvre —, Gierstkoorts , vr.; Glande
—, Hmid4lier,, vr.
Milice , f. van de ouden , Krijgskunde,
vr., Krijgswezen, o. *—, Krijgsvolk,
o. , Militie , vr. * —, weleer, Gewapend landvolk , o. * —, Strijd, m.
Milicien , m. Soldaat van het landvolk,

Meedwiiiigh.eid ,

Milieu, m. Midden, o.; van hier: Couper par le —, Midden doorsnijden. * —,
Midden, Hart, o.; van lier: Au —
de, Tn liet midden of hart (hartje)

en -- ,

Hoe langer hoe beter worden;

Cette femme eet -- que sa soeur, Deze

,vrouw is schooner dan hare zuster; 11
vaat —, Het is beter; fam. A qui --,
Om liet best; Du —, Lu -r, Tout Ie —
que , Le -•- da monde, Tout an —, Zoo

goed mogelijk, Opperbest, Voortreffe^1u bien , 1J'a?sneer men het al te goed
'wil snaken, bederft men het dikwijls;
Faire de sor, —, Zijn best doen.
iièvrce, adj. fain. lîïoedwillig , Stout.
Pe ièvrcrie, Miè reté, f.

Milicien, m.

MILl
van, Te ridden van, In het midden
van. * —, Midden, o., Middelweg , m.
* —, in de natuurk. , Middelstof, vr.
Miliorati, in. pl. zekere zijde van Milaïn, o.
Militaire, adj. Tarn het krijtzswezera , Mi
Discipline — , Krijgstucht, vr.;-litar;
Vertu —, Krijgsm ansdeugd , vr. ; Exploit —, Krijsr errigting, vr.; Grade
—, Graad bij het krijgswezen, .IVlilitaire graad, m.; Art —, Krijgswezen,
o.; Génie —, Krijgsgeest ris.; Justice
, Krijgsregtspleging , vr.; Exécution
^--, Militaire executie, vr.; Architec.
ture —, Krijgsbouwkunde, yr. ; Testament —, Testament van eenen krijgsman op het slagveld , o. * — , m. Krijgsman , Soldaat, Militair m. * —,
Krijgslieden , ns. mrv. , Militair, o.
Militairement, adv. Op krijgsmans manier , U: lgens krijgsgebruik.
Mlitant, te, adj. Strijdend.
Militer, v. n. bij regtsgel. , In iemands
gunst zijn, Pleiten.
TVlille, adj. num. Duizend; fig. Duizend,
Duizenden. AANM. Bij de aanwijzing
der jaartallen zegt en schrijft men
IVlil , b. v. L'an mii hult cent trente cinq,
.filet jaar achttien honderd vijf en
dertig. * — , ei. zekere afstandsmaat,
Mijl, vr.
Mille -faxti , m. soort van vermicelli.
Millefeuille , f. Duizendblad, o., Gertie,
vr. , Glidkruid , o.
3 ille- fleurs, f., als: Eau de — , Koepis (om
,

;

als geneesmiddel in te nemen), vr.; ook :
Uit koedrek gedistilleerd water , o.;
Vuile de — , Olie, die uit koedrek gedistilleerd is, vr.; Rossoli de —, soort
van rossoli , tot welks zamenstelling
Bene menigte van bloemen worden ge.
bezigd.
iVlillegreux, m. dan de zeekusten , Bies, vr.
lVlillénaire, adj. Duizend bevattend; Nomttre — , Duizendtal , o. * — , m. Dui zend jaren, o. meerv, Duizendtal ja.
ren, o. * — , Degene , welke aan een duizendjarig rijk gelooft.
Millepertuis , m. St. ,fans -kruid , o.
1Vlillepore, m. geslacht van Polypier.
IVlilleret, m. zeker versiersel aan vrouavenkleederen.
1 iillerolle, f. bij zeepziel. , Olijfolievat ,
e. * —, weleer , zekere wijn. of boomoliemaat.
Millésime , m. jaartal (op munten-of ge.
desikpenningen), o. *—, Gedenkpen
ni ng van voor het jaar duizend, m.
iVlillet , m. Gierst, vr.
11 lilliaire , adj. Gierrtvormig , Zeer klein.
.

,
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*--, ah:

Colonne, Pierre --,

o`n

*—, m. Mijlpaal, M.
Milliard , m. Duizend mi li oen , e. me-ye
Milliasse , f, fam. Menigte , vr .
1%lilliénïe , adj. Duizendste. *—, m. Durti-•
zendste (deel), o.
Millier, m. Duizend, o. ; fam. A milliere,
Bij duizenden.
Milligramme , m. Duizendste deel van den
-

gramme, 0.
Millimètre , m. Duízetídste deel van den

meter, o.
Million , m. Millioen , 0.
Milionième, adj. Millioenste.
WJillionnaire, adj. Een ttsillioen bezittettd
*—, in. et f.

Zeer rijk meusch , Mliii-

onnair, m.
Milord, zie Lord.
Milphose, f. Uitvallen der oogharen, a.
Mime,.m. bij de ouden, ,luchtspeler, m..

* — , Piluchtspel, o.
Mimeuse , f. Mimosa , vr.
1Vlímiatnb e, adj. I!-7i m i a mb i sch.
Mimique , F. Gebarenkunst , vr. * —, adf.

1ílimisch.

Mimographe , in. Schrijver van klachtspe-

len , M.

1Vlimologie, f. Nabootser van iemands stems

en gebaren, vr.

Mimologue, m. Nabootser van iemands

stem en gebaren, m.
mimosa, f. Kruidje. roer•mij.niet, e.
Minage , m. weleer , Regt van de op dei

markt verkochte granen , o.

Minahouet, Minaouet, m. scheepsw., Draai-.

jer ter aanhaling van het stengewant, in.
Minaret , m. Rond torentje der Taarksche

mos.kee*n, o., Minaret, vr.
Minauder , v. xi. Zi cti op eene gemaakte.

'Wijze aangenaam trachten voor te d o en.
Minauderie , f. Gemaaktheid , Gemaakte-

manier, vr.
Minaudier, ère , adj. Gemaakt, Genkun•steld. * —, in. Gemaakt mensch , m.
Minaudière , f. Gemaakte vrouw , vr. of
meisje

,: 0.

Mince, adj. Dun; fig. fern. Onbeduidend,.

Gering.
Mine, f. Voorkomen, Gelaat, Uiterlijk
aanzien , o. ; van hier : Avoir (uneY
bonne —, Er goed (d. i. gezond) uitzien ; Un homme de bonne. —, Een man
van een goed voorkomen, Een wél gemaakt mouse/a, m. *-, Houding,vr.,
Voorkomen , o. ; Line — noble, Een&
_edele houding , vr. ; A'-oir Ia — de ...,.
Het voorkomen hebben van ...
Doorkomen , Gelaat , o. ; Faire bonne -b q. q. , Iemand vriendelijk voorkomen,.
Faire des mines de ... , Toekenen van;
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q. q., Iet»and
.. . geven; Fake Iaâ
koel bejegenen ; spr. w. zie Jeu. P
Mijn,vr., Gebaar, Gezigt,o., Wenk,
Lonk, m.Mijn, Bergs:ofgroef,
dor, Goudmijn, vr., Berjvr. ;
, Bergstof, Mijns:of, vr.,.
werk , o.
, zekere
Erts , n:. 2 zie MineraL
maat , de helft van een Sever.__
bij de ouden , eene ment, Mina , vr.
* - , in (ie krijgsk. , Mijn , vr. ; Faire
jouer une,— , Bene mijn doen springen;
zie ook Eventer.
Miner, V. a. Ondermijnen , Ondergraven;
, Uithollen.
fig. Onderm ijnen.
Minerai , m. Metaalaarde, vr., Erts, fl2.
Minéral , in. Mijnstof, Bergstof, vr., Mi* le , adj. Bergetof/ig,
neraal , 0.
Mineraal.
Ninra1isateur, ei. Stof, die eene andere
tot mineraal maak:, m.
1'1inéra1isation , f. Mineraalnzaking
1%iéi, f. Hisoraalkundo, Delfttefkende vr. Traité de - , I7erhandeling
over de mineralen, vr.
1VIinéraIogqtie , adj. Delfstofkz4ndig.
IVlinéralogiste , m. Delfstofkundige, on.
IViloerval m. Sc/see/geld , Minerval , o.
Winerve, f. in de fabel!.,. Minerva, vr
IIieet , m. naam voor eenen kleinen ka
ter , Poes, vr.
]1i,ette, f. naam voor eene kleine kat
Poes, vr., Poesfe, o. *_, in de ijzermijnen, IJzerstof, o. bij sceceb.,
Zandbak , on.
mineur, on. Mijnwerker, Bergwerker,
, in de krijgsk , Mijndelver,
on.
-, re, adj. 1JlinderjaMineur, rn
rig, Onmondig.Minder, fuel: :t'e', van hier Asic mineure, Klein4ziè•, o. Ordre -, JJ'uindere of Lagere
orde vr.; Frère - , illinaerbroeder
on.; Ton Mindere of Zachtere tflOfl if
Minderjarige , OnmondiS
ge , no.
in
.
].\'lineure, f. Iklinderjarigo, yr -,
de redek., ftlindersCelliflg , yr. , Xinor . on.* _ q bij godgeh , Stelling,
die een student hij loot doctoreren ver-

dedige, vr.
Miniateur ,
w. gebr. , Miniatuurschilder, on.
Miniature, f. Miniatuur , o.
Miniaturiste , zie Miniaceur ,
if o., Mijn, Groef, vr.
iiè, f.
1\ii, m. zekere Franciscaner monnik.
in de rnuzijk , zie Blanche.
Donkerbruin .
S Minimum , m. Kleinste graad , waartoe
eene grootheid kan gebrags worden, on.
* - 3 Kleinste som vr.

MIQU
IU!nlstére

In. 4
9 o.i
vr.,
Ministerie , o.Bestuur, o. , Re-

*-,Minis.
gering ,vr. , Ministerie , o.
ters , Staatsdienaars , no. noeorv. , Minis:erie , 0. IJuip, Dienst, Tn:schenkomst, vr.
1\Iinistérie1 , lie, adj. Ministerieel„
een ministerie.
Ministériellemenc a adv. In een' noinisteri.
eelen vorm.
JiniStre , m. Dienaar. Bedienaar., no. ;van
hier: - de Ia parole de Dien, Bedie, Predinaar van Gods woord , no.
kant, Leeraar , Doming 9 on.
-,
Staatsdienaar, Minister, no.
lYEiniUifn, M. Menie, vr.
lVJinois, n2. fain. Bevallig gezigcfe, Lief:
bakkesje 0.
lThnon , m. fain. Poes, yr.
Minoratif, adj. m. , als: Retnède - , oat:
m. Zacht afdrijvend geneesmiddel, o
tThiooration , f. in de geneesk. ,. Zachte afdrijving , vr*
lVlinorité, f. Minderheid. vr. *..., Minderjarigheid, vr.
iVlinot, in. oude maat, de helft eener Mine.
lYli, no. Minotaurus , no,
Minnit , m. Middernacht , no. ; A -, Te
middernacht , Des nacht: om twaalf
uur ; A - et demi, De: nacht: om
half een.
iVlinusculaire , m. bij de oude Roan., On* ,
derpachter, on.
Minuscule, adj. als: Lettre on Caractére
- if Kleine letter , vr. - , f. Kleine
hoofdletter„ yr.
Minute , f. Minuut , yr. -, van eenen
graad, Minuut, yr. inde bouwke,
zestigste , dertigste, achttiende en
twaalfde gedeelte cener zetmaat. *,
in de schilderk. , achtenveertigste deel
van een hoofd. *, Klein schrift, o.;
van hier : Oorspronkelijk opstel , o.,
Minute, vr.
IVlinuter, V. a, Ontiverpen , Opstellen; fi g.
Sweden , Ontwerpen.
FVlinutie , f. Beuzeling .> Nietigheid , Kleinigheid, vr.
iYlinutieuX , use, adj. Beuzelachtig , Zich
noot kleinigheden cphoudend.*_,JVaauw_
keurig tot in de geringste bijzonderheden.
Miparci, ie, a d j. Uit twee verschillende
helften bestaande ; - de blanc cc de
noir, ilaifwit en half zwart.
Miquelets , an. p1. Roovers (op de Pyre.
siemu), m. meerv.
Miquelot, no. Bede lknaap, M. °-, pop., als
Faire le -, Den vrome uithanges.
,

'

MIRA
Mirab, in. cone ster.
double,
IVlirabelle, f. zekere pruim ;
Dubbele tirabelle , vr.
IMirach , m. eens ster.
1\rac1e , in. Wonder , Mirakel , Wonderwerk, o; fig. Wonder, 0.

lVliraclifique , adj. w. gebr. , Wonderbaar.
Miraculeux , use , adj. , Miraculeusement,
adv. Wonderdadig , Wonderbaar.
Mirage, m. Opdoeming , vr.
IVlirauder, V. a. W. gebr., Met aandacht

beschouwen.

Mire, f. Mikijzer . Vizier, o.; Prendre
sa , Het kanon rigten.
l%liré , adj. in., als : Sanglier —, Oud ev er
zwijn , we/ks slageanden naar binnen
owgebogen zijn, o.
P/Urement , in. Opdoeming , vr. ; van hier:
Etre en , Opdoemen.
IVlirer, V. a. Mikken.(se), v. pr.

Zich spiegelen.
Mirifique , adj. w. gebr . , Verwonderlijk.
iVlirli fl ore, m. fan. Saletfonker , ni.

IVlirmidon , fl1. fam. Dwergje , Klein ventje, Onbeduidend kereleje, o.
iroir, m. Spiegel, rn ; — ardent, Brandspiegel,ns.; I3ai a — , zie Miroité. t — ,
sclieepsw. , Spiegel , m., zie Fronton
m. °—, bij houtv., Merk (op boonen),
0. in de bouwk.,Spiegel,rn. —,
bij steenh. , Gat .) waar een splinter is
afgesprongen , o. , in rivieren,
Plaats , waar het water schijn: stil
te staan , vr.— , in de sat. him.,
-, bij
Spiegel (der vleugels), in.
jag., Werktuig , om de leeuweriken in
de strikken te lokken, o.; ook: Dek
der peelsnippen , nz
1v1iroitant , te , adj. Schitterend , Spiegelend.
IVliroité, ée, adj. Bruin gevlakt, Donker
appelgraauw.
Miroiterie, f. SpiegeThandel , we
Miroitier, m. Spiegeimaker, vi. °—, Spie.
gelkooper, vi.
Miroton , m. zeker vleesclsgeregi'.
Mirtil , vi. een vlinder.
Mis , m. Dagteekening (op akten , welke
ter griffie worden neérgelegd) , vr.
Sc,. adj. Gelegd, Geplaatst , zie Mettre.
1\Iisaine , f. on : Mât de — j Fokkemast,
Fokkezeil, o.
no.
lVlisanthrope, in. fv7enschenhater, vi.
Misanthropie , f. Menschtnhaat , Menscheu
, vr.
-schuweid
idisce1lanées , IlL pl. Mengeiwerk , 0. Mengelingen, 1Jengelstoffen, vr. ntry.
Miscibilit , f. Mengbaar/seid , vr.

'Iiscible , adj. Mengbaar.
Miie, f. Inzet, M. (in het spel). *,

MISS

'II

In/eg , m., 4andeel, o. (in eene ge..
nzeenschappelijlee onderdeniing). s.-,
van viunteu , enz. , Gangbaarheid, vr.;
Ce form n'est pas de — , Deze gulden
is niet gangbaar. —, Hetgene wen,
bij verkoopingen boven eeuen anderen
biedt, o. ,,zie Enchère. *, van stoffen, alt: Etre de —, Deugdzaam zijn;
Ne pas étre de mioe , Niet deugen ; fig.
lam. Cet homme em de , Deze man is
geschikt voor de zamenleving; Cette
excuse n'est pas de —, Deze verse/zoo.
ving is niet voldoende , kan niet aan..
genomen worden. *._, stuk ijzer ter
versterking. *_, zeker gedeelte vao
een vlot. — , bij' zeepinak., Doos
waarin men de nieuwe zeep legt, one
ze hard te doen worden, vr.
Misrab1e , adj. (lYlisérablement , adv.) El.
lendig, Rampzalig, Ongelukkig.
Ondengend, Snood, Slecht. —, Slecht,
Ellandig, I 7erachtelijk.
m. El, Snood.
budding , Ongelsikkige , us.
aard , na.— , f. Ongelnkkige , vr.
(uit hoofde van slecht gedrag).
Misère , f. Ellende , vr. ; fig. Prendre le
collier de —, Lenen moe/je/ijken orbeid op zich nemen.
Ramp , El..
Noodlends , El/endigheid , vr.lottigheid , Ran.-p, ICavelling , vr,
fain. Nietigheid, Beuzeling , Kleinig.
held , vr.
Miséréré , m. Darmjicht , vr. , Darm..
krorokel, vi.
Mis/ricorde , 1. Barmhartiglseid, vr. , Modedoogen , o. ;, spr. W. A tout péclzé
Bij God is barmhareigheid;fig. tre
k la — de q, q, Van iemands willekeur
afhangen ; Se remettre on S'abandonner
ii — de q. q. , Zich aan iemand: willekeur overgeven. *., zeker uitstekendgedeelte, waarop men kan zitten.
* — , scheepsw. , als : Ancre de— , Ruim., o. , intcrj. itch! , Mijn heanker
o
vi l!, Help ! help
Miséricordicusement , adv., Miséricordi.
eux, use, adj. Barnshartig . Mededoo.
gend , Vergevensgeziead , Genegen een
vergiffenis te schenken.
Misogaine, na. v. gebr., Vijand vantrouwen, we
Misogynie , f. w. gebr. , Vrouavenhaat , Af.
keer van de vrouwen, vi.
Ivlisornesse, na. veroud. , Vijand der mis, ti
Missel , M. Misboek , 0.
Mission, f. Zending, vr., Last, Last.
brief, na., Magtiging, vr. Xis,tie, (d. i. geestelijken, 'welke tot
voortplanting des gelooft worden afge
zondee, ,) vr. ; van hier : Faire l ,.
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MISS

mede men schiet , o. mrv., Mitraille,

Zich met het bekeeren der ongeloovi•
gen bezig houden; ook : Het christen•

vr., Schroot, o.;

Charger á —,

Met

mitraille laden. *—, Slecht geld, o.
dom leerera, prediken, onderwijzen;
Nlitrailler, V. a. Met schroot schieten op . .
Envoyer en --, Iemand ergens heen zen
Mitral , le, adj. 1MMijtervormig .
om de evangelieleer te verkondi--den,
gen. * —, weleer in Frankr., als: Pé- Mitre , f. Mijter , OIi. , Bisschopsmuts,
vr., Bisschopshoed, m. *--, Het dik
res de Ia — , zekere priesters, ook La.
bij het hecht. * —,-kevanhtl'mr
zaristes genaamd; ook : Klooster , o. of
bij mets. , Koker (op een' schoorsteen)
Woning, vr. dezer priesters.
m® * —, als : — d'flippocrate, zeker
IVlissionnaire, m. Zendeling , m.
verband voor het hoofd.
Missive , f. Hetgene de eene aan den anderen zendt, Eet gezondene. * —, in. i Mitré , he, adj. Gemijterd.
zond., (Lettre —,) Zendbrief, Brief, Mitron, m. beleed., Bakker, m.
IVlitte, f. Stank (van een sekreet), m.
in., missive, vr.
Mistrance, f. Onderofficieren #ener galei, Miure, adj. enk. in : PouIs —, Ongere
pols, M.

m. meerv.
1\litaine, f. soort van vrouwen handschoen,
die enkel eenen duim en geene vingers
heeft. * —, Leéren want , vr. *--,
bij pelterijwerk. , soort van beverhuid.
* -- , in de glasblaz. , zekere plaat van

*—, m. Gemengd

ligchaam, o.
Mixtiligne, adj. Gemengd - lijvig.
Mixtion, f. ll7enging, Mixtuur, vr.,
Mengsel, o. *—, Vervalsching, vr.
Mix tionner , V. a. Mengen. * —, Vervalschen.
Mixture, f. Mengsel, a., Mixtuur, vr.
Mnénzonique , f. Geheugenkunde , vr.
Mnémosyne, f. Godin van het geheugen,

ijzerblik.

1\litan, m. veroud. , doch nog gebruikelijk
in sommige provinciën, Midden, o.
11`Iite, f. Blot, Made , Mijt, vr. ; van
hier : -- domestique , Kaasmijt a vr.
Mitelle , f. geslacht wan planten.
lVlithridate, m. Tegengift , o. ; van hier
Vendeur de — , Kwakzalver , in. ; (fig.).
Windmaker, m.
Mitigation, f. Verzachting , yr.
1VIitiger, V. a. Perzachten.
1Yliton , m. Polsmof, vr.
lYliton- mitaine , adj. , als : C'est de l'onguent — , Het is eene zalf, die goed
noch kwaad doet; fig. Dat baat niets.
Mitonner, V. I. Zacht koken , Pruttelen;
Faire --, Zacht laten koken. * --, V. a.
face. Koesteren , Troetelen; fig. fam.
Strooien, Paaijen; ook: Behendig behandelen , Voorzigtig niet iets omgaan.
* —, Zacht laten koken. * .. (se), V.
pr. Zacht koken.
Mitouehe , f. enk . in : Faire la sainte —,
Zich maar zoo houden, Zich houden,
alsof men iets , waarnaar men vurig

g

-geld

Mixte, adj. Gemengd.

Mnemosyne , vr. * —, soort van vlin-

der.

Mobile, adj. Beweegbaar; fig. Verander
Levendig. *--, m. bij de oude-li1k,
sterrek. , als : Premier —, De dagelijksche en algemeene beweging van den
gansclien sterrenhemel , vr. * —, bij
horlogiemak., Rad , Bewegend ligchaam,
o.; fig Drijfveer, vr.
Mobiliaire, adj., als: Contribution —, Belasting op het meubelair, vr. s-., zie
Iobilier.
Mobilier, ère, adj. Roerend, Bewegelijk.;
Bieras mno!biliers , Roerende goederen , o.
meerv., Bewegelijke have, vr.; Succes sion mobiiiére, Erven der roerende goederen of meubelen , o. ; Héritier — , Erfgenaam van het huisraad of de roerende goederen , m. * -- Huisraad a.,
.

,

,

Meubelen, o. meerv., Meubelair, o.

verlangt, niet begeert te hebben; ook:
Eene zekere zachtmoedigheid aan den
dag leggen.
P]itoyen , nne , adj. Tusschen iets zich
bevindende; Mar --, Middelmuur, Tus-

schenmuur, Schaidmuur, m.; Espáce
--, Tusschenruimte , vr. ; fig. Avis —,
Parti -- , .11i d delweg , m.
lVlitoyerie, f. Scheidmuur, Tusschenmuur,
Scheidingsmuur, m.
Iitraiilade, f. .4fschieten van met schroot
geladene stukken, o.
Mitraille, f. Oud ijzer , o. * --, in djA
den,
krijgak:, Ouds stukken Ejzcr, en z ., waar*
,

Mobilisation, f. zie Ameublissement.
Mobiliser , zie Ameublir.
Mobilith , f. Bewegelijkheid, Beweegbaar
vr.; fig. Veranderlijkheid . On•-heid,
bestendigheid, vr. *—, l^zsselvalligheid , Veranderlijkheid, vr.
Moca , zie Moka.
Moche , f. als : Soies en —, Zijde in &ám
len s vr.
Mochlique , adj. et m. zie Purgatif.
Modale, adj. Vsorwaardelijk.
Modalité , f. Wijze van zijn , vr.
Mode, f. Mode , Tlri s van zich te klee-

vr.

Wijze, Maaier, vr.

MOIS

MODË
.- , als : Marchande de modes, Moge.
maakster, Modeverkoopster , yr. *-,

m. in de spraakkg, Wijze, yr. *--,
Wijze van zijn, Wijze, Eigenschap ,
yr. * - , in de toonk., Manier , Wij.
ze, Zangwijze. vr.
Pdodèle, m. Voorbeeld, Model, Ontwerp,
o.; fig. 1/oorbeeld, o.

Modeler, v, a. Boetseren Modelleren,
,

Een model vormen.

Modérateur, m. Bestuurder, m. * -, trice , adj. Besturend , Regelend.
Wlodération , f. Bezadigdheid , Gematigd
vr. * .- , Vermindering , P'erla.-heid,
ging, vr.
Modératrice, f. Bestuurster, vr.

Modèré, ée, adj. (Modérément adv.) Gematigd , Bezadigd, Ingetogen. * —,
Matig. *-, in de toonk. , zie Andanté.
Modérer, V. a. Matigen , In toornen , Beteugelen, t'erminderen. * - ( se), V.
pr. Bedaren , Afnemen , Verminderen;
fig. Zich matigen.
Moderne , adj. Hedendaagsch , Ni euwerwetsch , Modern. * -, m. Hedendaagsche, m.
Moderner , V. a. Moderniseren.
Riodeste , adj. , Modesternent , adv. Zedig,
Bescheiden , Ingetogen.
Modestie , f. Zedigheid , Bescheidenheid,
Ingetogenheid, vr.
Modicité, f. Middelmatigheid , Gering.
heid, vr.
Modificatif , ive , adj. MYlatigend , Wijzigend , Bepalend. * -, m. Bepaling,

Wijziging , yr.
Modification, f. Wijziging, Bepaling , vr.
* -, zie lVlode , m. et Accident.
Modifier, v. a. Matigen, Wijzigen, Be.
palen.
Modilion , m. in de bouwk. , Krot , vr.
Niodique , adj., Modiquement, adv. Matig , Beperkt, Gexi nar.
iVlodulation, f. Schikking der toonen, Modulatie , vr.
Module, tn. in de bouwk. , Zetmaat, Modul , vr.
Moduler , V. a. in de toonk. , Preluderen,
liloduleren.
IVloelle , f. Merg , o. * --, in de plantk. ,
Merg , Pit , o. * -, in de leigroeven,

zie Mousse.
Moelleusement, adv. fig. Zacht.
1VIoelleex , use, adi. Trol merg ; Qs -,
Mergpijp , vr.; fig. Discours - , Pitti.
ge rede , vr. *-, Zacht. *-, m. Zacht
-held,yr.

Bloellon , m.

Bloksteen , in. * -,

ter polijsting der spiegels , on.

Moellonnier , m. Steenwigge , vr.

Steen
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Moeuf, m. in de spraakk. , zie Mode.
Moeurs , f. pl. Zeden, vr. meerv. , Ge
Manieren , vr. mrv.-bruiken,o.mv
* -, van ate dieren , Gesteldheid , vr.,
Karakter , o. , 4ard , m.

Mofe tte , zie IVIoufette.
MM.loges de morue , f. pl. zie Entrailles de
la inorue.
Mogilalisme , m. Brijen , o. , Moeijelijke uitspraak der b, p en m, vr.
Mogol , M. Mogol , M.
IVlohabut, m. soort van katoen.
iViogori, m. geslacht van planten.
Mohatra, adj. m. in : Contrat --, Woeker.

achtig contract, o.
lVIoi, pron. pers. Ik , Mij , ,dar, mij; van

hier: A -!, Te hulp!; De vous a—,
Onder ons (gezegd). * _, m. Ik, o.
Moignon, m. Stomp (van eenen arm , enz.).
m. * -, Kort afgehouwen tak, m.
Moilette , f. Wrijfstokje der spiegelma.
kers , o.
Wloinaille , f. fam. Monnikengespuis , o.
Moindre , adj. Kleiner, Minder , Geringer. *-, als : Le on La -, De of
Het kleinste , minste , geringste, laagste. * --, m. pl. Les moindres , zie Les

quatre ordres inférieurs.
1Vloine , m. Monnik, on.; spr. w. L'habit
ne fait pas le -, Het zijn niet allen koks,

die lange messen dragen. * -, Bedwar
* - , bij boekdrnkk., bleek ge-mer,.

een vel. * -, Vlek in-druktelsin
ijzer , yr. * - , bij artill. , stuk pa.
pier , waarmede het kruid bedekt wordt.
Moineau , m. Musch, Mosch, vr.; spr. w.
Tirer sa poudre aux moineaux, Zich met
beuzelingen ophouden, Zijn geld verspillen. * --, zeker klein bolwerk. * -,
adj. m. , als : Cheval --, Paard met gekorte oorels, o.
Moinerie , f. Monnikengespuis, o. * - s
Monnikengeest, m.
Moinesse , f. bij veracht. , Non , vr. , Klop

-je,0.
Tdoinillon, na. bij veracht., Kleine mon•
nik, 9n,, Monnikje, o.

IVioins , adv. Minder ; fam. En -- de riep ,
In minder dan een oogenblik; A - de

..., Voor minder dan ...; ook: Onder
voorwaarde van...; A — que, Tenzij , Indien niet; A -(que) d'être fou,
Tenzij men gek is; Au -, Du - s Touc
du - , Tout auu — , Pour Ie - , Ten
minste. * —, m. minste, o.
Moire , f. zekere zijde , Moor, o.
Moiré , ée , adj. Als moor gewaterd.
IVloirer, v. a. Wateren, gelijk moor.
Mois, in. Maande vr. * . , pi. pop.
Maandsteaden , m. ineerv.
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Moise , f. Klamp , Karbeel , m. * -- , in

gen, o. * M- , Koperdraad voor spel.
den , o.
Molécule, f. Deeltje, Klompje , Bollet
-je,o.
M Aée , f. zie Moulard.
IVlBler, v. n. scheepsw., als: — en poupe,
voor den wind zeilen.
Molester , v. a. Kwellen , Lastig vallen,
Overlast aandoen.
Moletoir, m. Op een' dunnen steen gestopt
en met tinasch gewreven glas , o.
Molette, £ zie Curie. s.-, Spoorraadje,
o. * -, bij veearts., Wen aan den enkel van een paard, vr. *--, bij schild.,
Wrijfsteen, no. * —, Kol voor den kop
van een paard , vr. * —, in eens uures.,
zeker raadje. * —, Draaispoel der lintwevers , vr. * — , naam van verschei dene andere werktuigen, die naar een
klein rad, .gelijken. *.--, Polijsthout
der spiegelmak<ers f o.
Moletter , V. a. Met het polijsthout glad
waken.
Molière, ad . Lestuig, Week. *—, wel
zie Molaire. * --, f. Molensteen -er,
vr.
-groef,
Moline, f. soort van Spaansche wol.
MMolinisme , m. Leer van Molina, vr.,
Molinismus, o.
Mioliniste , m. M olinist , elanhanger van
Molina , vr.
f%ic linosisme , m. Leer van Molinos , vr.,
zie Quietisme.
Mollasse , adj. Slap , Te zacht.
Molle , adj.. F. zie lou. * — , f. Bos ge
twijg, m.
-spletn
Mollement, ode. Zacht; fig. Weekelsjk,
I7er,vijfd. * --, Slap , Zonder geer.
kracht, Slaperig.
Mollesse, f. Tf eekheid , Slap/acid, Zacht.
hold, vr. * —, Weekelijkheid, Iffier.
ivijfdheid , vr. *—, bij schild,, Zacht.
heid , Pijojheid, vr.
i:ollet, tte, adj. Zacht, Week; van hier;
Pain —, Cadetje, e. *—, P.O. Kuit (van
het been), vr. * -°, Kleine franje (aan
bedden , enz.) , vr.
rviolleton, rn. soort van gekeperde wollen
stof.
f ollification , f. w. gebr., Verzachting , vr.
Mollifier, V. a, Verzachten , Week maken.
1 iollir, V. n. Week worden; fig. Toegeven, kYijken, Bezwijken. p.-', Moed$
of Slap worden.
Mollusques , m. pl. Weekdieren , o. wry.
P oio , m. bij leérbereid. , Eerste olie uit
de vellen , vr.
Fdolosse , m. zekere voetmeat van drie
lange grepen , 1}2olossus, ns.
M.oltolices, m. soort van bereid schapenvel.

de glasblaz. , zeker ijzer.
IVIoiser, v. a. Met klampen of karbeeelen
voorzien.
iIoisi, ie, asij. Beschimmeld. *—, m.
Schimmel , nl,. , Beschi namelde, o.
Maisir, v. a. Doen schi mnmelen. * -- (se),
V. pr. et *—, V. n. Beschimmelen, Schim melen, Uitslaan.
Moisissure, f. Schimmel , vr.
Moison , f. Jaarlijksche korenpacht, vr.
* —, Lengte en hoedanigheid van eenig

handelsartikel , vr.

Moisonier, m. Boer, die op de garven
bouwt, of Bene korenpacht betaalt, m.
1.Yloissine , f. Bos wijnranken met draf.

ven , M.

Moisson, f. Oogst, m.; spr. w. Il ne faut
pas mettre la fondle dans la — d'autrui ,
Men moet eens anders refit nffiec bekor-

;

t e . * --, Oogsttijd , m. *— , soort
van rnusch.
Moissonner, V. a. Oogsten, Inoogsten; fig.
Inoogsten , Behalen, Verwerven ; ook

Verwoesten , Wegmaaijen , In het graf
slepen. * —, als : --- un champ , De

voortbrengselen van een veld i noogssen.

Moissonneur, an. lslaaijer , Korensnij.
der,

M.

Moissonneuse, f. Maaister, Korensnijd.

ster, vr.
Moite, adj. Vochtig, Klam.
Moiteur,, f. Vochtigheid , vr.
Dloitié , f. Helft , vr. ; Partager par la -- %
in theeën verdeelen; Donner ou Prendre
des terras à --, fokkers verhuren, of

-

j

huren voor de helft der opkomsten; Ea j

tre de — avec q. q., Alec iemand half

doen; De —, adv. De helft; Ce discours
est trop long de —, Deze rede is de
helft te lang ; fig. w. gebr. , Weder

Vrouw , vr. * ---, als: A—,-helft,
Ten halve, Half; A -- chemin, half.
weg. • — , adv. Half ; van hier:
fan,. — figue , — raisin , Half willens
half onwillens; ook, als : Vivre ensemble — flgue , — raisin , ATu eens goed ,
dan slecht zamen leven.
IVloitir, V. aa Netten , .batten.
Bioka , m., ook: Café. —, Mol kakofaj,
l lokka, vr.•
M ol, zie ïVlou.
Molaire, adj. in: Dent —, Maaltand, m.,

,Kies, vr.
Moldavigtle , f, zekere plant.
W le, f. J7alsche bevruchting, vr., zie

Germe. * —, m. hoof, (eener ha=
ven) , o' * -- , Maven , vr. * —' , bij
de Roan., soort van praalgraf'. *_,
bij schrijnw., Proefhout voer de voe.
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Moly, • m. zeker look.
liiolybdate , m. Molybdeenzuurzout , o.
1Vlolybd-kne , m. zeker half ` netaal, No.
lybdaèna , vr.
Mólybdique, acaj. Molybdeenzuur.
Wiolybdite , f. Loodsteen M
Wlolybdoïde , f, bij de ouden , misschien
Plombagine ou Graphite.
Mono, m. zeker bier, Nota, vr.
Mornenet cy nocéphale , m. 4ap met eenen
bondskop , on.
,

.

11Moment , m. Oogenbli k , m. en o., Moment, o.; van hier: A tout --, A tous
momens , Elk oogenblik. * -- , in de
werkcuigk. , ens,, Moment, o.
TViomentané, ée, ads. Momentanément, adv.
tan een oogenblik, Slechts een oogenblik durende, Oogenblikkelijk, Kort
-stondg.
Momerie, f. oul., Vermomming,_,, vr.; thans:

fig. Schijn, m. , Gemaaktheid , vr.,
Voorwendsel, o. *-, vertooning, vr.,
ijdel vertoon, o.
M.orie , f. Muncie, vr. * -, Mumiesap , o. *--, Balsemhars, vr. *--, bij
tuint., Zwart entwas , o.
Momon, m. weleer, Inzet in zeker dob-

belspel, met eenen vermomde, m.; ook:
.Dit spel zelf, ilommespel, o.; van
hier: Accepter ran -, Eene uitdaging
aannemen. * — , in het lanskenet, en
dergelijke, eene partij , waarin vele
spelers eene gelijke som wagen ; Gagner
le -, Den geheelen inzet winnen.

Momus , m. fig. Spotter , m.
Mon, in. zie Mom. * _, pron. poss. (f.,
Ma, pl. Mes,) Mijn, Mijne.
1Vionacaille , zie Moinaille.
Monacal , Ie, adj. Monniken ... , Non.
niks...
Monocalement , adv. .dls een monnik.
Monachisme , no. Monnikenstand , on.,

Monnikenleven , o., Monnikerij , vr.,
Monnikendom, o.
Monade, f. Eenvoudig wezen, o., Mona-

de, vr. *--, Kleinste bekende diertje,
o. *-, geslacht van wormen.
Monadelphie , f. zestiende klasse in het
plantenstelsel van LINw.
lVlonandre , adj. Ee. nmannig.
Monandrie , f. eerste klasse in het plan.
tenstelsel van LINN.
Monarchie, f. Alleenheerschappij , Een.
hoofdige regering , Monarchie , vr.

*—, Rijk van eenen monarch , o., Monarchie, vr.

Monarchique, ad. , Mlonarchiquement, adv.

Eenhoofdig,` Blonarchaal , ,els monarch.

1Vlonarchiste, in. Voorstander eeser een.

lsoofdige regering , vr.

Moaarque,m. lleenheerscher,Monarch, ,
Monastère , m. Klooster , ns.
Mon4seique , adj. Kloosterlijk , Nonni kr
... ; Vie -, Kloosterleven, Monniken'
leven, o.; Discipline , Kloostertucht, vr.
Monaut, adj. m. Slechts één oor hebbende'
Monceau , m. Hoop , m. , bij tuin!.,
als : Greffe en -, soort van zuiging.
Mondain , ne , adj., (Modainement, adv. )

Wereldsgezind, pereldscla. * --, m.
Wereldling, m. * , Maandduif, vr.
Mondanité, f. Were,ldsgezindheid, Ijdel
vr.
-heid,
Monde , m. Wereld , vr. , Heelal , Geschapene, o. *--, Wereld, vr., We.
reldbol , .dardbol , ,dor dkloet, fn., tarde, vr. ; van hier : Venir an -, . Ter
wereld komen ; Mettre an -, Ter we
reld brengen. * -, Wereld , vr. , lard`
bewoners, m. mrv. *-, Wereld, vr.,
-

Menschen , in, meerv. ; van hier : Tout
Ie -, Do geheele wereld, vr. , Ieder

leder, m. *--, Duik, o°, Men--en,
schen , m: rn v. , Gezelschap, o. * -- $
Wereld, vr., Omgang met usenschen ,
m.; van hier : Le grand -, De groote
wereld, vr.; Le beau -, De schoons
wereld, vr.; Le -- savant, De geleerde
wereld , vr. ; fern. Le petit -- , De ge
lieden , m. meerv. ; Savoir bien-ringe
son -, Avoir du --, Zijne wereld ver
Weten te leven; Connaltre le -,-stan,
De wereld (d. i. de mouse/men) kenven ; Connaltre bien son -, Zijne menschen kennen , Weten, rozet zien reen te
doen heeft. * -, Wereld, vr., Aard.
ache leven, o.; van hier: Ainsi va le
-, Zoo gaat het, Zoo is de loop der

wereld. * -, Wereld , Bedorvenheid ,
vr. * -- , Wereld , vr. , Wereldlijk leven , o.
Monder, V. a. Reinigen; van hier: Pel
- de l'orge, Garst pellen. * -,-len;
bij wondheel. , zie iViordifier.
Mondificatif , ive , adj. ,Reinigend , Zuiverend. * -, m. Zuiverend middel , o.
MM`iondifier, v. a. Reinigen, Zuiveren.
Monéris, m. bij de ouclét , Schip met één#
roeibank , o.
Monétaire , an. bij de ouden , Muntmeester , ns. ` -, asij. Tot de munt bekoom
rende ; Atelier --, IVuntplaats , vr.;
Systome --, Ilmuntstelsel, o.
Moniale, f. Geestelijke doelster Non, yr.
Moniteur, m.. P'ersnaner , Waarschuwer,,
m * -o- , bij het wederkeerig onderwijs,
Monitor, no.
Monition, f. in het kerk. rept, Vermani ng,vr.
Monitoiz e , adj. , als : Lettre .- , on :
m. Kerkelijke vermaningsbrief 3 m.
!
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Monitorial , le , adj. , als : Lettre monitoriale, zie iVlonitoire.
lVlonnaie . f. Geld, o., Munt, vr.; van
hier: Papier —, Papieren geld, o. *—,
Munt, Illuntplaats, vr. *--, Klein
geld , o.; fig. Payer en méme —, Met gelij ke munt betalen; — obsidionale, Nood*
munt , vr.
Monnaierie , f. Plaats in de munt,waar
het geld geslagen wordt , vr.
Monnayage, m. Munten , o. * --, Munt
-plats,yr.
Monnayer,, V. a. Munten.
IVonnayère, f. zie Nummulaire.
1Vlonnayeur, m. Munter, m.
1Vlonoceros, m. een sterrenbeeld, *--,
Narwal , Rhinoceros, m.
Monochromate, adj. m., als: Tableau --,
on: *—, m. Schilderij van ééne kleur, vr.
Monocle , ni. zie Lorgnette.
1Ylonocline , f. Plant , welke de geslachtsdeelen in ééne bloem vereenigt, vr.
1Vlonocorde, m. Speeltuig met ééne snaar, o.
D1- onocule , tn. Oogverband , o.
IYlonodactyle, m. Dier van het paarden
-geslacht,o.
11onodie , f. bij de ouden, Eenstemmig
gezang , o•
Monoécie, f. twintigste klasse van het
plantenstelsel van LIMN.
Monogame, m. et f. Die slechts eenmaal
getrouwd is geweest. * —, adj. in de
plantk., liet eenvoudige bloemen.
IVIonogamie, f. Staat dergenen , die maar
eenmaal getrouwd zijn geweest, m.,
IVlonogamie, vr. * --, in de plantk. bij
LINN., eene orde van plante,i.
1Ylonogastrique , adj . Met ééne maag.
IVionogramme, m. Naamcijfer , o.
Monographie, f. Beschrijving van een enkel voorwerp of geslacht, vr.
Monogyne, adj. Eenwi j vsg.
Monogynie, f. Orde der cenwijvige plan.
ten, vr.
Monoliche , m. Werk vit oenen enkelen
steen , o. * —, adj. Uit tenen enkelen

Monophysiste , m. Menophysist, (d. i. de-

steen vervaardigd.
Monologue, m..411eenspraak, vr.
1Vlonom achie , f. van de ouden , Tweegevecht, o.
Monome, m. in de steile., Eenvoudige groot
vr.
-heid,
Monopagie , Monopégie , F. Hoofdpijn op

een zeer klein plekje, vr.
J%lonopétale, rdj. Met één bloemblaadje.
Monophylle, adj. m, in de plantk., Uit
één stuk bestaande. *—, M. zie Mu..
guette.
Nonophysisme„ m. Leer der Monophysisten, v r.

gene , die in Jezus maar ééne natuur
erkende) , m.
IVlonopode , m. bij de ouden, Tafel met

éénen poot , vr.
Monopole, m. 4lleenhandel , m. , Monopolie, o.
Monopoler, V. n. W. gebr. , 411eenhandel

drijven, Opkoopen.
Monopoleur , m. 4lleenhandelaar , Monopolist, M.
Monoptère , m. bij de ouden, Ronde tempel , die geheel op zuilen rustte, m.
Monoptote , adj. in de Lat. en Grieksche
spraakk. , Onverbuigbaar.
Monopyrène, adj, van zaden , Slechts ee-

toen korrel bevattende.
Monorime , no. Pers, in hetwelk alle regels het zelfde rijm hebben , o.

1Vlonospermatique, Monosperme, adj. Slechts

één zaadje hebbende.

Monostigae, adj. van kristallen , Slechts
ééne rij vlakken ons elke basis bevat -

tende. —, m. Puntdicht van één
vers , o.
Monostyle, adj. van bloemen, Slechts één
stijltje hebbende.

1\Ionosyllabahique, adj. Eenlettergrepig.
£Monosyllabe ,ui. Eenlettergrepig woord,

woord van éénti lettergreep , o.

Monothélisme , m. Monothelismus , o.

:

Leer der Monatheliten, vr.
Monothèlites ,. 'mm. pl, Dweepers , die in
jezus slechts éénen wil erkenden, m.
mcerv.
Monotone , adj. Eientoonig.
Monotonie , f. Eentoonigheid , vr.
Monotriglyphe, on. in de bouwk. , Ruimte
van eene enkele triglypbe tusschen twee.
zuilen, vr.
1':1ons , m. verkort van Monsieur.
Monseigneur, m. titel van aanzienlijke
hoeren, Hoogwelgeboren heer, m, ; pl.
Messeigneurr,(weleer ook:) Nosseigneurs.
Monseigneuriser, V. a. Iemand den titel
van Monseigneur geven.
Monsieur, na. (pl. Messieurs ,) Mijn heer,
us.; ook: De heer, m.; spr. w. — vaat
Bien madame„ Mijn heer en mevrouw
zijn even goed; fan. II fait (bien) le—,

Hij geeft zich geen gering aanzien;
I1 est devenu gros —, Bij is een groot
heer geworden. * —, bij tuin!. , zekere
groote ronde pruim.
Monstre, in. Monster, Gedrogt, a.; fig.
Monster, o. , Wreedaard, m. ; ook
Monstres de 1'imagination, Hersenschim
vr. meere. * --, in de plantk.,-men,
Monster, o., Dubbele bloem, vr.

Monstrueusement, adv., Dlonstrueux, use,
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adj. Monsterachtig, Gedrogtelijk. * i- 1,
brug , vr. * o-, in sommige streken, een
Monsterachtig , Buitengemeen groot;
vischje.
IVlontense , zie Agonistique , m.
fig. Afschuwelijk.
Moustruosité , f. Monsterachtigheid , Ge
IVionter, v. n. Opklimmen, Opstijgen, Opklauteren , Opgaan , Klimmen; — sur un
vr. * —, Monster,-drogselijkh,
vr.
,
Gedrogt , o.; fig. Afschuwelijkheid
arbre, à un arbre , an haul d'un arbre ,
Mont, m. Berg, its.; van hier: Les monts,
Op eenen boom klimmen; — h une tour,
De Alpen , vr. meerv. ; fig. fam. Pro- j
an haut dune tour, Op eenen toren klim
nnettre des monte d'or à q. q., Iemand
— an haut ci'une maison, Op een-men;
huis klimmen ; — dans une voiture, In
gouden bergen beloven ; zie ook Merveille. * —, als : Mont-de-piété, Lom een rijtuig stappen; — en chaire , Op
den preekstoel gaan; -- sur un vaisseau ,
berd , m., Bank van leening, vr.
sur
, mer, Scheep gaan, Zich inschepen;
Montage , m. Optrekken , Opvoeren , Op— à cheval , Te paard stijgen ; ook: Rij
varen, Opbrengen , Opdragen, e.; ook:
— a l'assaut , Storm logpen ; zie ook-den;
Loon daarvoor , o. en m.
Brèche; fig. — au tróne, sur le —, Den
Montagnard , de , adj. Op de bergen wo
troon beklimmen; — sur le théátre, sur
-ned.*—,m
Bergbewoner , m.
les planches, Op het tooneel treden; - en
Montagnarde, f. Bergbewoonster, vr.
grade , Opklimmen, Tot eenen hoogeren
Montagne , f. Berg , m. ; van hier : — de
rang verheven worden; spr. w. — sur
glace , Ijsberg , m. ; — de la table , ze.
ses grands chevaux, Monter aux nues
ker gesternte, Tafelberg , m.
iiontagneux , use , adj. Bergachtig.
Uit de hoogte spreken. * —, v. a. Opklimmen, Klimmen op . . . ; van hier :
Montant, m. Stijl (eener deur , enz.),
Berijden ; — on vaisseau , Een schip voem.Opgaande snaar van een kaatsren; — une rivière, Bene rivier opvanet , vr. s—, van wijn, als: Avoir
ren. * — , in de krijgsd. , als : . un ré.
du —, Kracht hebben, Naar het hoofd
giment, Een regenvent monteren, Taman
vliegen. * --, in den hand., Beloop,
paarden voorzien ; — la garde , De
Bedrag, o. * — , bij valk. , als : Pren.
wacht betrekken; — la tranchée, De
dre le — , Hooger vliegen , dan een anwacht in de loopgraven bezetten. *—,
dere vogel. * —, bij horlogiem. , Stijl,
Naar bove's trekken , brengen , halen,
m. * — , scheepsw. , als : Montans des
Optrekken, Ophijschen, Opgeven, Opbittes , Spenen van de beetings , vr.
meerv.; IViontans de voute, Wulfstutlangen. * —, Opzetten , In malkander
ten , m. meerv. ; Montans de poupe,
zetten , Opslaan, Opmaken, Oprigten;
Spiegelstutten, m. meerv.; Montans de
^- on diamant, Een' diamant zetten; —
cornieres, Oplaugers der rantsoenhouten ,
un fusie, Een geweer opmaken, monteren ; — one maison , Een huis in orde
m. meere. * --, bij tuinl., Opgaande
te
,
adj.
Opgaand;
Joint.
brengen ; van hier : Se -- en liege, etc.,
tak, m. * —,
—, Opgaande voeg, vr.; Bateau—, OpZich van het noodige linnen, enz. voorzien ; Se -- sur un bon pied , Zich op
varend schip , o.
eenen rijken voet zetten; — one monNlontasin, m. zeker gesponnen katoen.
tre , Een horlogie opwinden ; -- une horMont- de-piété , m. Lombard, us., Bank
loge , Eene klok optrekken; — un viovan leening, vr.
ion , Eene viool besnaren ; ook :.HooMont•de-Vénus, m. Venusberg , m.
ger stemmen ; fig. fam - la tète à q. q.,
Monte , f. Bespringen (om het wijfje te
Iemand tegen cone zaak innemen ; Se
dekken) , o.
la fete , Tegen iets (sur q. ch.) ingenoMontè, ée, adj. , als: Etre bien —, Goed
men worden. *—, v. n. Rijzen; Ce
bereden zijn, Een goed paard rijden;
mur monte trop haut, Deze muur is te
Cheval haat — , on — haat , Paard , dat
hoog; Le peuplier monte très•haut, De
hoog op de beerven is, o.; Vaisseau monpopulier groeit of wordt zeer hoog;
té de ... , Schip bemand met ..., voor
... ; fig. fan. Etre — sur un-zienva
bij tuin!. , als : — en graine , Zaad ma.ton plaisant, In eense boertige luim zijn.
ken ; ook : Schieten; — en épis , Aren
blontée, f. Opgang , m. (van eeno trap,
krijgen. * —, als. — à on Se — â, Beenz.). * _ , Trap , no., Trede, vr.
dragen , Beloopen.
* — , Opgang, m., helling, vr. (van Monte ressort, m. Veerdraaijer, m.
eenen berg). * — , Opklimmen , OpMonteur, m. Horlogiekasmaker, m. *—,
gaan, Opstijgen, o. * — , bij valken.,
Kaardenzetter, us. *--, als: -- en
Opvliegen, Klimmen, o. *—f in de
blanc, Ladenmaker, 'n,.
bouwk. , als : — de pont , Hoogte eenar Montgolfière , f. Luchtbol, us.
—

MONT

MORA

Monticule , Bergje , Heuveltje , 0.
Wont-joie , f. Steenhoop ter herinnering
van cenen veldslag, enZ, rn biJ
de oude Fraschen , zeAere krijgskreet.
we1eer, titel van den eersten 'n/apenlëoning.
lYfontoir,m. Stijgblok , o ; van hie-: Cóté du —, Regterzijde (van een paard),
yr. Côté hors (Ia - , Linkerzijde , vr, ;
tre difficie et rude an — , Moeifelijk
zijn om op te stijgen ; Aisé , Doux on
Facile so —, Gemakkelijk om op te
stijgen.
blontre , 1. in den kooph. , Staal, Staal.tje, Pñooster, 0, Uitstel/ing van
koopwaren , vr ; fig. Faire — de . . .,
Vertoonen, Eeoc 3'ertooning maken sect

Monument, in. Gedeekteeken, Monument,
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bij paardenh. , Pleats , 'n'aar

de paarden gezien ,vorden, vr. '--,
Vertooning vr., Voorkomen , o. , Schijn,
s,h; spr. : Belle - et peu de rapport,
Het schijnt veel, waar is 'n'einig , Veel
geschreeuw , en weinig wol. — , Zak
uurwerk, Her/ogle, Horologie, o.; .- a répétition, Slaand horlogie, Ropetitie-horlogie , o.; — a réveil , lPekhor.logie, o. , Wekker, se. °, als:
d'orgues, Tuyaux de —, Buitenste pijpen aan een orgel, vr. meerv.
Montrer ,v. a. Tonnen , Doen blijken , La.ten zien , Wijzen , IZertoonen , lien
den dag leggen ; van hier : — q. q au
doigt , Iemand met vingers nawijzen;
(van stoffen :) — la corde , Zoo kaal
zijn 9 dat men den draad kan zien ; fig.
Zijne dombeid doen blijken; ook: Zoo.danige verteringen maken, deot seen
spoedig arm zal wezen ; spr . w. Cda
niontre la corcie, Dat is klaar; les
talons , De hielen laten zien ; — leo
dents , De tanden laten zien. Tooeen , Bewijzen. *_ Loeren , Ouderwijzen, Onderrigeen. (or), v. pr
Zichvert0000en, Verschijnen; fain. Sc
bieri —, Zich dapper honden; Se — seal,
Zich lafharcig gedragen.
Monteeux , use , adj. Bergachtig.
IVionture , f. Dier on; op te rijdcn , 0.
spr. W. Qui vent voyager loin , ménage
sa —, Men moet zuinig omgaan met
heegene men lang wil gebruiken. *—,
heegene dient , em iets in te vatten
als : - dun fusil , Lade van een geweer,
'Jr. t — d'un diamant , Invattîng van eeeen diamaut , vr. ; — d'une scie , Hout
eener zaag , o.; — d'un éperon , Leêr
aan eerie spoor , o.; — d'un éveutail,
Beenen aan oosten waaijef, 0. meerv.
* — , schcepsw. , zie Armement.
Opmaken, Monteren, t.

Gedenkstuk , m.
Monumental . Ie, adj. Tot een gedeektee.-ken dienende.
Mopse , ei. weleer , Mops, m. .) zie Carlin.
IVioquable, adj. w gebr. , Bespottelijk.
lYloque, f. schecpsw. , Doodshoofdblok,
Blok zonder schijf, Slagbiok, o; —
d'étai , Groote houten keus , die men
weleer in de staggen bond, om den
traliereep door te scheren, vr.; —
Un on Ii plusleurs trous, Blok zonder
schijven , 00
Moquer (se) , v. pr. , als : Se — de , Spotten
met , Besporten , Begekken , 1/eracheen
Uit/age/ten, Lagehen om. . ; ook:
Schertsen ; Se faire — (de sol) , Zich be.spoetelijk aanstellen; Etre moqué de tout
Ie monde, Door iedereen bespot worden.
Moquerie, f. Spotteruij, Bespotting, vr.,
Spot, M.
--- bij jagers,
Moquette, f. Trijp, 0.
Lokvogel, us.
Moqueur ,, use , adj. Spöttend, Spotaclitig, 'Schertsend. *_, m. fase. Spot.
ter, Spotvogel, Spreeuw , vs. -, in
de nat. blot. , Spoevogel ,
Moqueuse , f. fase. Spouter, vr.
Morabite , in. bij de Turken , Pelgeling
van Mohaidin, te.
lVlorailler ,, V. a. in de glssbl. , Rekken.
lYloraillcs , f. Pl. Neusnijper,, te. * - , in
de glasblaz. , Rekking , vr.
Moraillon, in. Sluithengsel aan een' kof.-fer, eene deur, een. , o.
Moraine , adj. , ils : Lame —, vu:, f
Sterfwol , vr. ° — , bij nietoel. , Laag
kalk en zand om metselwerk, vr. *,
in de nat. it/Ct. , zekere op/icoping van
steenen , dC. in de bergen.
Morsines, f. p1. bij pairden , liarswor..
men, m. meerv.
Noral, Ie, adj. ljat de zeden betreft,
Zedelijk, Moreel. *_, en. Zedelijke,
0., Zedelijke aanleg, m
1\oraJe , I'. Zedekunde , Zedeleer , vr.
IWoralernent , adv. Zedelijk. * , Men.schelijker wijze ; — impossible , Men.
schelijker wijze onmogelijk.
P1oraliser , V. n. Zede/essen geven , More.liseren.
lYloraliscur, in. fain. Zedepreker, Zedemeester , te.
1Voraliste, in. Schrijver over de zedeleer,
Zedeleeraar ,. in.— , zie Moraliseur.
Ze.1Toralité, J/ Zedelijkheid, vr.
despreith , Zedeles , vr. 'k—,W Zo.deli/k karakter , o. , Zeden , vr. nirv.,
(oei zedslijk gedrag, 0.; van hier:
Certiflcat de - , Bewijs van goed zede-
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lijk gedrag , o.
Zedeles , vr. , p1. Moralités , noem
de men in Franr., hetgeie wcn bij
ons M yst -^ r ï ën ncde , nameL , Bijbel.

SC/2C toneelstukben o. weerv.

,

îTo r a to i r e adj. in t)uitsclil. a als : Lettre
, zie Lettre d'bat
lJcride zie Morbiflqtie.
Pv1orbides , f. in de schildctk. , Zachtlieid

v7fl het vlecsch, vr
1Vobifique adj. Ziei:i.akend, Ziekte ver
.

ocrzaend.
iVkrhIicux , use 12 dj , als : Fièvre mor.
bi1leus , Koorts , welke de ntwikk
ling vats i20t reodvonk voorafgaas , vr.
Morceau , to, Stuk , o. Brek , rn. ; Me:.
tre en morceaux in stukken breken
Airoer le-3 boos niorceaux Ot lek'er etess
gesteld zijo ; fig. lam. Rorger les inor-

Mordre , V. a. Bijten ; van hier : - la
poussière , In liet stof bijten. (se),
V. pr. als: fig. Voes vous cii mordrez
les digto , bat zal so leren woo: .
V. n, Bijten ; - a i'haz;cçon , daub!].
ten ; fig. 11 n:ordra is i'l:amtçûn , en It la
grappe , Hij zal 'wel aaubijttn.
scheepsw. , van hot anker , Vattea
Honden. * , als : - our, Borispen,
4ann;erkinger; waken op; spr, w. Chieri
qui oboie ne niord pas, Blaffende bon-

_

den s bijten niet.
1\lordu , cie . adj. Irgcbstcn.
More, na. Moor, vs.; fi g. Traiter q. q. de

a -, Iemand hard behandelen.
*__, als: Cheval cap canva s s de -,
lJTooresskop, vs. als: Gris de -,
Turc

,

,

CU

Don kergrijs.
Moreau , adj. in. , als : Claeval

-,

Clieval

de poil -, Piiczwar: paard, o.
cesux a q q , Jeeand de brokken toetelleuo , iiiin slechts het volstrelt nos. l'doreile , f. geslacht van planten.
een visch , anders Véroii.
il/ge gej,en. als : - do (liable
Morène, f. cone waterplant.
frané,(iii (le on:ieedk.) Duiveisbrok, m.
Moorsch.M. Merena
Pdoreeque,
adj.
snij.
Fvlorceler, V. a. iso kleine stukken
dane, M.
den deden enz. , 1/ersnipperen.
iVioresques , zie Arabesq u es.
Mordclie , f Groots rang , vr.
Morfil , na. Draad (aan een m ss) M.
lUordacité , f. Bi/tonde eigenschap , vr.
* - , in (iC letterk. , Schorpheid , PunIvoor, 0
11orfondre, v a. I7erkouden n;aken
tigleid, Hekelachsigheid, yr.
(se) , v. pr. Verbonden werden j:fig. Zij1\'1rdeoc , te , adj. bij jag. , Bijtend ; Btes
72505 tijd verbeuzeloos.
mordantes , Bi/tonde dieren , (als: everJs1orrondure , f 1/erkoudenheid Cso'er paar.
zwijn wolf, vos , ena) , o. mserv.
doss), yr.
£g. Bijtend ITekelacheig , Scherp.
Mürgeliue, f. zelere P19n;'.
an. bij vergoid. Grond (voor het ver.
Morgue, f. Opeblazeideid, T,tschheid,
guidsol) an. * j bij tapijtwerle. , soort
T7erwaandi:eid, vr., bjoogsnoed, no.
zoos lijisi. oasiS van spijkervorm.
* - , hij drukk. , Nijpbeut, 0.
te Parijs , Plaass , zaar dcod gevondene
in
ligchaso; eis zo rilcn ucJrgelcgd , yr.
(L: toonk. als : Sa vo:X a (1(1 -, hare
stein is doûrdrioiqeït:i ; zoo ook : Cet as- idoruer, V. a .&oesch bejegenen , Trot.
set eis
t:t:r a do - dans son. jeu Deze too.
MorueL1X , use, adj. w. gebr. , Trotsch.
neolist steelt wet eens bijzondere ei:oriLc;sd de adj. Stervend Z!eitogcnd;
genaardigheil Ce: homme a dii - dans
van hier : Ten sjiterus zwib, Zlekelijk.
l'csprit . Die man heeft iets bijzonders,
Morcaud , de , ad). Zeer bruin (van g,sat eene zekere mate van schorpzinrol. Zeer bruin izan, vs.
zigt).
niglieid verraadt.
rsloricou;le, F. Zeer bruine yroiav,
1\iordaret,m. 1/erduido spijker (aan paar-

,

,

*_,

,

,

0

,

-,

*_

-

'

-

,

, ,

,

*_,

dentnigen), 10;.
rilordate , m bij de Turken , Iemand

, die

van Christen voor do tweede t.ssaal Turk
geworden is vs.
I\lordicarlt tC 2 ad j . Bijtend, Scherp ; fig z,
w. gehr. Scl;erb.
§ Mordicus , adv. fly,. fain. , als : Son:enir
- son opinion , Zijn gevoelen ozet alle
geweld staande houdoo
Mordienne f. fa;n , enkel in A la grosse
-, Rondborstig , Oçcniiar'i, Ronduit.
Mordiller, V. a. Zachtjes bijten, Knabbelen Ho;velcn.
I\1ordûrl , ie , akJ,ïJrein000d.

,

,

,

nseioje

,

0.

V 5 1fl goede tuc/zD tpJvrno.
gen , Tsochtigen.
Morille , f, geslacht van planten
rule, vr.
IVEoriPon , m. zekere Zwarte druif.
zekere smaragd.
Morine, f. eens place.
Wlorinsa , vs. een bees;;.
Morion, ni. zah'ere hele; of stornsl;ocd.
o_, here straf II!] krijgslieden op den
achterste. * , p i. lVloric'no, bij de on(len , zekors ;as;zaa&te personen.
Moms, adj. Treurig, Droevig, Somber.

Mois éi;er

.
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*—, in Amerika, Berg (van middelbare hoogte) , m.

Mornifle , f. bas, Slag met de hand in
het gezigt, m.
Morose , adj. Gemelijk.
Morosité, f. Grimmigheid, Gemelijkheid,

Ontevredenheid, vr.

Morphée, m. in de fabelt., Morpheus, in.
* — , in de geneesk. , zekere vlekziekte.
Morphine, f. in de natuurk., Morphine, vr.
Morpion, m. Platluis , vr.
Mors, m. Bit , o.; van hier : Prendre
le — aux dents, .flan het hollen gaan ;
fig. faut. (van menschen ,) Op den hol

gaan; ook: Met ijver aan het werk
tijen. * —, Bek (oever schroef) , m.
Niorségo, m. zekere boom.
Morses , f. pl. bij straattra. , Buitenrij van
straatsteenen, vr.
Morsure, f. Beet, m.; van hier: — de
puces, Vlooijenbeet, vs.; ook: zekere
schelp.
Mort, f. Dood , m., Overlijden , Sterf
Sterven, o. ; van hier : Con.-geval,
damner à (la) —, Ter

dood veroordee -

len; Etre (malade) It la -- , Doodziek
zijn , Op sterven liggen ; Mettre It —,
Ter dood brengen , Combattre k —, Op
leven en dood vechten; Hair It (la) —,
Doodel i j k haten. * —^ , te , adj. Dood,
Overleden. ....,m. Dobde , m., Lijk, o.
Mortadelle, f. soort van worst.
Mortaillable , adj. veroud. , Lijfeigen.
Pdortaise, f. Groef (in hout , waarin iets

bevestigd wordt) , vr.
1Vlortalet , m. Brui dkist , vr.
Mortalité , f. Sterfelijkheid, yr. s....

Sterfte , vr.
Mort-bois, m. Dood hout, o.
ï^1orte-charge , f. , als : Vaisseau k —, Schip

hetwelk deszelfs 3 volle lading niet
heeft, o.

3Ylorte-eau, f. Dood water, o., Ebbe , vr.
;Mortel, lie , adj. Sterfelijk. * —, Doo-

delijk , Den dood veroorzakende ; van
hier : Péché — , Doodzonde , vr. ; Ennemi —, Gezworen vijand , Doodvijand; fig. fam. Vervelend, ns. , Sterveling , M.
Mortelle , f. Sterveling , vr.
Mortellement, adv. Doodelijk ; fig. Zwaar,
Zeer , Ten uiterste , Sterk , Ongemeen.
11iortellier,, m. weleer, Steenstamper , in.
Alorte-paye, m.

Oud soldaat, die zijne

soldij blijft genieten , m.
Morte-shison, f. Tijd, wanneer men niets
verdient, M.
11Tort-gage, m. zeker onderpand , waarvan de bezitter de vruchten geniet,

zonder dat hem die in rekening ge
bragt worden.
...,
Mortier, m. Metselkalk, Kalk m.
Vijzel , m. * —, bij artill., Mortier
zekere
staat..
Bomketel, m. *—, weleer,
sierputs ; van hier : Président à —,
President van het parlement, m. * —,
als : — de vei.11e , ou : * — , Nachtlamp
(van was) , vr.

Mortifére, adj. Doodelijk, Dood aan

-brengd.
M'ortiftant , te , adj. Beschamend, Kwel

-lend,1/r .
Mortification , f. in de geneesk. , Versterf,

0. , Sterving , vr. * — , Dooding ,
Kastijding , vr. * --, KI-velling , Ver
vr.
-drietljkh,
IYiortifier, V. a. van vleesch, Doen besterven, Malsch doen worden, Malsch
maken. * —, in de godsd. , Dooden,
Kastijden; fig. Kwellen, Verdriet aan
Grieven.
-doen,
Mort-né , adj. m. Dood geboren.
Mortodes, f. pl. zekere valscha parelen.
Mortoise, zie Mortaise.
Mortuaire, adj., als: Drap --, Doodkleed,
o.; Registre —, Doodboek , o.; Sterf•
lijst, vr. ; Extrait —, Extract uit het
doodboek, o.; Droits mortuaires, Belas•
ting op de begravenis, vr.
Morue , f. soort van visch , Kabeljaauw,,
m. ; — salée , Labberdaan , ,bber.
daan , m.
Morve, f. Snot, o. `—, bij veearts., Snot, o.
lVlorveau , m. vulg. , Snotterkui ken , o.
Snotf'erbel , vr.
Morveuse, f. Snotneus, vr.
Morveux , use , adj. Snotterig , Besnot.
* -, Snotneus, n:.
Mosaïque, adj. Mozaisch , Pan Mozes.
* _ , f, Kunst om ingelegd (mozaiek)
werk te maken , vr.; van hier: Ouvrage
en on de -- , Mozaïek werk , Ingelegd
werk, o. *—, in de schilderti., Ver -

vaardiging van teekeningen met klei ne gekleurde •steentjes , yr.
Mosaïste, m. Kunstenaar s die ingelegd
werk maakt , m.
Mosarabe, zie Mozarabe.
Moschaire, f. geslacht van planten. •--,

zekere muskusplant.
IVloscouade, f. zekere suiker, Ruwe saai.

kar , vr.
Mosquée , f. Moskee , vr.
Mosyuilles , zie Mousquites.
Mosquiilier, m. Gazen gordijnen tegen de
nsuskiten, vr. meerv.

Mosquites, f. pl. MYluskito's, Muskiten,
vr. oneerv.
Mot, m.

Woord , o.; van hier : — artifi-

va

del, KunstI 'woord, e.; qui a viell
li s Verouderd ivoord,o; Le - propre
liet juiste woord. * Woord , Ge
zegde, o.; van hier: Tranclier le liet in één woord zeggen , Er rond voo
niekonien; fig. farn. De gros -, Hard
woorden , o. oreery. ; Ne dire - ,
répondre -, Geen woord zeggen, antwoorden; Sans dire un -, Sans - dire
Zonder een woord te zeggen; Ne pa
avoir le - a dire, Zich niet te bekla
gen hebben , spr. w. Qui ne dit - con.
sent, Die zwijgt , stemt toe ; II n'y
qu'un - qui serve, Zeg uw gevoelen is
één woord., of onderwerp U aan he
voorstel; Entendre a demi -mot , Me
een half woord verstaan. Spreuk
Kernspreuk , vr. , Gezegde of Geestig
gezegde , o.; van hier : Bon -, Geestigheid , vr, , Geestig gezegde, o. ; Di.
seer de bons muts, Geestig uzeusch, m.
fain. Un - pour nrc , Een grapje .3 loopje,
0. 2 Bene Boerterij
; ook : Ii n'y a pas
Iá le - pour nrc , Daar is niet om te
lagchen ; - profond , Diepzinnig woord,
0.; - fin, Scherpzinnig gezegde, o.;
fam. Le fin - de q. ch. , Bet geheime

doel van iets, * on : - du guet,
IPoord, Wachtwoord, 0.; Le - de
l'énigme , I:It raadselwoord , woord
van een raadsel. * , in de wapenk.,
Leus, Zinspreuk , vr. - , in den hand.,
Woord. o., Gevraagde of Geboden prijs,

ti:.; Ce marc'nand n'a qu'un -, Deze
koopman overvraagt niet Etre pris au
131f het eerste bod toegeslagen worden,.
fig. Prendre q. q. an -, Iemand bij zijn
woord vatten. *_, als: En nu , in
één woord, Kortom; fana. En nu -,
comme en mille , é én woord zoo goed
als duizend; - a -, Woord voorwoord,
JJ'oordelijk; Apprendre nu discours a - , Eene redevoering woorde l ijk van
buiten leeren ; - pour - , Woord voor
woord, Woordelijk ; Traduire - pour — ,
(Ook: - a Woordelijk overzetten.
Motacille, f. geslachtsnaam der zaugvo.
gels.
lVIotelle, f. een riviervischfe, Gronde.
,

,)

hog, m.

lYlotet , to. inde toonk. , Motet,. o. (Kerk.
muzijk met Latijnschc woorden.)
Moteur, in. Bewegende oorzaak, Be.

weegkracht , vr.

Aanlegger. Be, Bewegende spier , vr.
* - , trice , adj. Bewegend, In beweging
brengend. _, 4anzettend.
Motif, M. .I3eweegreden, yr. *_,Grond,
werker , in.

vs. - , in de toonk, , Gronddenkbseld
eener aria 0.
,
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Motilité , f. Bewegend vermogen , o.
Motion , f. Beweging , vr., Voors lag,
m, Voorstel, 0. Motie, vr.
Motiver, v. a. De gronden van (een vanals , enz.) aanvoeren.
Motrice, f. Aanlegster, Bewer7ester,vr.
£Vlotte ,f.Heuveltje,o.Kluit , vr.,
Klomp , na. -,» bij tuini. , 4ardc , die
aan de wortels zit, vr.; van hier:
Planter en - , Net de aarde aan de
wortels planten. *_ ; Gedroogde runkoele , an. , Runturf, yr. *-,bijvalk.,

als: Prendre la -, Zich op de aarde
zetten.
Motter (se), v. pr. van patrijzen, Zich
achter de kluiten verbergen, verschuile n .
Motteuz, m. gedacht van zangvogels.
Mous , adv. fatn. Stil! , St!
Mon, m. Kalfs l ong, Lanzslong,vr.
(Mol, Motie,) adj. Zacht , Week; fig.
Une éducation molle , Bene wee/ee.
Jij/ee opvoeding; Honme - , Weekelifk
noensch,Vertroeteld mensc/.z ; ook; Traag
rnensch , vr#
iViouchache, f. Maniocmael, 0.
Mouchard , na. 1/erklikker ,. Spion , on.
Mouche., f. Vlieg , vr.; fig. Prendre Ia
- , Zonder reden toornig worden;
Queue - Ie pique ? , (("at steekt haan
toch in den krop?, Waarover ver.
toornt hij zich toch?; spr. W. On
prend plus de mouches avec du iniel
qu'avec du vinaigre , Met vriendelijk.
heid komt 'ren ver. ,zie Mouchard.
fig. Une fine , Een s/ionize gast . us.;
Pieds de mouches, Hanepoocen , (d. 1.
slecht, onleesbaar schrift,) m.meery.,
- , als
* - , weleer, Moesje , o.
Couteau a -, Knipmes met eens veer,
0 0 zekere snaar van eeno her,
* - a in de sterrek. 3, een gesternte
Vlieg, vr. naam vn yerachoide
- baliste,-neadrisct,l:
zeker insect , dat, gevat wordende
zijne eijeren uitschiet; - a coton
zeker klein insect , dat zich inspint;
- dévorante, Spinnekoppendooder, on.;
- de feu, - a drague , Soort van Paliste ; lunaineuse , Ghimvhieg , vr.;
- a uuiel , llonigbij , Bij , vr. ; - de
rivière, zeker waterinsect; - des truf.
fes , Iruffelylieg , vr.
Vioucher, v. a. Snuiten; van kier: —ie
chanvre , De slechte enbruikbare ei,,.
-

den van den hennepaf5niJdet. *(se),
V. pr. Zich snuiten ,5, Den neus snuite,,

of uitsnuiten ; spr. W. Qni se se nt
morveux se naouche, Die schurft is,
schenkt.
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lYloncherolle, zie Gobe.mouche.
Moucheron , in. Vliegje , o

Mug,
vr. (naam der tweevleugeUge insecten.)
*_, Pit (eener brandende kaars), vr.
T4oucheté , ée, adj. Gespikkeld.
1\'ioucheter , v. a. Moesjes op eene stof maken ; van hier : Spikkefen , Sprenkelen.
Mouchette , f. soort van kroonlijst. s—,
ICraalschaaf, yr. *_, p1. iViouchettes,
Snuiter , sr. *
iVioucheture, f. Meesfes op eene stof, vr.
meer'.
Spikkel, m., Vlek, vr.
bijwondh., Opening der huid,vr.
* - , in de bouwk. , zeker sieraad.
iVloucheur, m. weleer op het tooneel, Snelter, vs.
IViouchoir , vs. Zakdoek , vs. van hier:
- de tabac, Snuifdek, vs. als:
- de cou , zie Fiche.
1'louchon , vs. Snuitsel , 0.
de chanclelle,
Ivlouchisre , f. enkel in :
Kaarsensnuitsel, o.
lVlouçon , zie iViousson,
Moudre, V. a. irr. Malen; fi g. On l'a
nioulu de coups, Alen heeft hem ter dcge
gebeukt, afgerost; II a le corps tout
mode , 11 eet tout mooIe , 111f is als
gebeukt ; zie iVIoulu.
Moue, f. fain. Grijnzing , vr. , Scheeve
mond , m.; Faire la - Is q. q., Iemand
een' scizeeven mmd maken; fig. fain.
Faire la -, Pruilen.
Mouée , f. Bloed van een gevangen dier
met andere spijs voor de jagthossden , o.
lVlouette , f. !Ueeuw, vr ; zie Goélaud,
iVioufette , f. zie Mo ffette. *_., Stink.
dier , o.
IViouflarci , in. fain. Dikkop , in. , Degene,
die een dik opgeblazen gezigt heeft.
Moullarcie , f fain. Trouw , vr. of Meisje
met een dik opgeblazen gezige, o e
iVioufie, f. Kestrel, vr.-, Smeltkroes,
tij. * - ' bij smed. , soort van anker,
- , velg. , Smoel , in.
Houvast , o.
IViou fl h , ie , adj., als : Poulie moitfiöe
Katrol, vr.
Moufier , V. a. w. gebr. , vulg. Iemand bij
de waisqin en den neus vatten , om hem
de wangen te deen opblazen.
iVlouflettes , f. p1. Pijp , om haste ijzeren
boeten te vatten , vr.
Nouillage, na. Ankergrond, vs.bij
•looij., zekere bereiding , Jdeyochtj.
ging
iVionille-bouche , f soort van sappige zo.
userpeer.
IViouliler ,, V. a. Bevochtigen , Besproeiice , Nat waken, Wee/ten. *_, scheepsw.
Liet anker werpen, Ten anker komen
- en croupière , Esis' kabel in den an.

MOUL
kerring steken , eer men het anker laat
vallen , avaaryan vase het einde achterin neemt, om dwars te kunnen ha.

]en; - en pagale , Met staande zeilen
ten anker komen; en barbe, Voor
twee ankers ten anker komen ;
en
affourchant , 41 zeilende verenijen;
spring
of'
- en s'embossant, Met eene

het touw ankeren; - en pate d'oie, In

eenen hanepoot met twee ofdrie ankers
ten anker komen, - par Ia. quille , Voor
de klei omkeeren. * . als : - le dou-

ble 11, De dubbele 11 zacht uitspreken.
lVIouillet , in. averktuig tot het inzetten

der speeken in een rad.
Mouillette , 1. Sneedje brood , dat men bij

aveeke eijeren eet, o 4
iVlouilloir, in. bij spinsters, enz, Natbakje , 0.
lVloiillure , f. Netten , ZVatten , o. , Be.

vochtiging, vr.
in. Daad van MossIer, zie dit
woord. *... Kardoesvorm, vs.
IVioulant, in. Jilolenaarsknecht.
IVioulard, M. Slijpsel, o.
Motile , na. Vorm , m.; - Is faire des balrn

M oulage,

les de plomb , Kogelvorm , m.; Jeter en
-, (in eenen vorm) gieeon,Afgieten;
- a faire des chandelle s , Kaarsvorm , vs.;
fig. C'est en ouvrage qui ne so jette pas
en -, Dat werk vordert tijd en in.
spanning ; Roinpre le - , Den vorm aan
stukken breken ; fig. fain. Le - en eat
rompu , Zoo iets vindt men niet meer;
Se former sur le - de q. q. , Zich naar
iemand vormen. -, Knoopvorm , Vorm,
In. * I als : - perÇOir , soort van
boor. - , bij scheic. , soort van kleine

oven. Perkarnent, ivaartusschen
de goudslagers het goud tot bladen
slaan , 0. ; ook : Boekje van 8 0 perka.
nsentbladen , 0. Gietbanie , vr. (der
loodgieters) * - , bij smeden , als: - a
oreille, Tang, om de paarden de ooren
Meetraam , yr.
af te korten , vr.
f Mossel , m.
en o. voor brandhout. *
lVloulé , de , adj. , als : Lettie naoulée,
Drukletter, vr.; ook : Schrift met
drukietters, o.
1\loulie , f. zie lVloulard.
lVlou!er , V. a. In eenen vorm vervaardi
gen. Vormen, Gieten; fig. bij tuin!.,
Tot peramiden, euz. snaeijen. '°,
als: - du bois, Brandhont meten.
*_ (se) , v. pr. fig. als: Se - sur q. q.,
Zich naar iemand vormen.
Moulerie, f. Gietpiaats , vr.
, als : - de
IVlouleur , in. Gieter , vs.
buis , Houtmeter , vs.
molensteen,
Aioulière, f. 4der in eenen
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in eenen wetsteen , enz. vr. * -, lsl'osZieltogen ; Se - d'amour, Pan liefde
selplaat , vr.
sterven. Zie Mort.
I
oulin
,
m.
, WindMolen , m.; - k vent m,
Motaron,
Guichheil , 0.ui Muur,
molen , m.; -- à eau , W'atermolen , m.;
vr. *.., zie Salaznandre, f.
-- à bras, Handmolen , rn.; - a bié, Mourre, f. zeker spel , waarbij men zoo
Korenmolen, m. ; - à foulon, Polmovele vingers uitsteekt , als een ander
len , m. ; -- a huile, Oliemolen , in.;
opgeeft.
- à papier, Papiermolen, m. ; -- à tan, Mous , m. pl. , Weekdz er,gn , o. meerv.
Runmolen , nm. ; - á café , Kofijmolen, Mousquet, m. Musket , o. ; Forcer le •-,
m.; - h tabac, Snuifmolen, m.; -- la.
Soldaat zijn.
nal , Dwangmolen, m.; fig. fam. Faire Mousquetade , f. Musketschot , o. *->,
venir l'eau an - , Voordeel aanbrengen.
lt7usketvurur , o.
* --, als: — h tirer, Trekmolen, in.; Mousquetaire, tn. Musketier , on. *-- , wel.
- à écacher , à battre, Pletmolen , in,;
eer, Ruiter van 's konings lijfwacht,
van hier : Passer an - , Pletten.
Les naousquetaires genaamd, m.
Moulinage, m. Bereiding der zijde op
Mousqueterie , f. Musketvuur , o.
den zijdemolen , vr.
Mousqueton, m. Kort wijd roer, Muske•
Mouliné, 0e, adj., als: Bols-, P'erwormd
ton, o.
hout, o.; Pierre moulinée, Losse of Mousquets, m. pl. zekere tapijten.
Broze steen , m.
Mousquites , zie Mosquites.
Mouliner , v. a. , als: — In soie , De zij. Moussa, m. zekere spijs der negers, zie
de op den zijdemolen bereiden. * _,
Houque.
van wormen , als: - Ie bois, Het hout Moussache , f. zetmeel van den maniocdoorknagen. * - , v. n. van 'wormen,
wortel , o.
De aarde doorwroeten , De aarde vol Mousse , to, Scheepsjongen, Ztval ber,
gaten maken.
Ztivabberkapitein, m. * --, f. Mos, o.
Moulinet, m. veroud. , Molentje, o., Kleine
* -, Schuim , (op bier, enz. ,) 0. *molen , m. *--, thans, Molentje (der
zie Crayer. *., a ls: - aquatique, I1rakinderen) , o. * - , naam van versclaei .
term os , 0; ook: Conferva , vr. ; - d'A s.
dene werktuigen en dingen , die meer
tracan, zie Buxbaum; - de Corse , soort
van Coraline ; - marine , Zeemos , o.
of »zin naar eenen molen gelijken ,
b. v.: Draaiboom, m,, Kruisrad, o.,
Mousseau , adj. m., als : Pain -, GrinteHaspel, m., Windrad aan eenen wind•
brood, o.
molen, o,, Kernstok, m., Spil, Schroef, Mousseline , f. Mousselin , o.
yr. ; fig, Faire le —, Een wapentuig Mousser, v. n. Schuine» , Mousseren; fig.
snel ronddraaijen.
fam. Faire - on suecés, Eenen goeden
Moulineur , Moutinier , m. Zijdespin nor, ns.
uitslag opvijzelen, d. i. grooter doen
schijnen, dan dezelve is.
Moulla, IVloullah, m. bij de l lahomedanen ,
Priester, welke op het dak der moskeën Mousseron, m. naam van eenige kamper noeljes.
zijne gebeden verrigt , m.
Mousseronne , f. soort van salade.
Moult , adv. veroud. , geel , 112enigvuldig.
Mousseux, use, adj. Schuimend.
Moultans , tn, pl, zekere sitsen.
Moussoir,, m. zeker werktuig der kaas Moulu, ue, adj. Gemalen, zie Mondre ;fig.
makers , om de gekaasde melk te tiierfam. Bont en blaauw geslagen. *-, als:
deslen. * - , Schuimstok (in eens waOr --, Schildersgoud, o.
terchocolade -kan), m.
1'doulure, f. Snijwerk , Lofwerk, o.
IVlouraut, te, adi. Stervend, Op sterven Mousson, f. 'Passaatwind , m.
liggend ; fig. Yeux monrans , Kwijnende Moussu, ue, adj. Mossig, Bemost.
oogen, o. mrv. * --, als : Bleu - , Zeer Moussure , f. Baard aan den rand van
ligt blaauw. * -- , m. Stervende, w e
een geboord gat, in,
iVIouringou, m. Ben -noot, vr, , zie Ben.
MMIoustac , m. soort van aap.
Moustache, f. Knevel, Knevelbaard, m.
Mourir, V. n. irr. Sterven, Overlijden,
Den geest geven ; S'ennuyer à -, Zich
* -U, zeker gereedschap der draaderekdoodelijk vervelen; Faire -, Dooden,
kers. *--, pl., Moustaches, Hangers van
* --, Uitgaan , Ophouden te branden.
de begijnera , m, meere.
* - , ophouden zich te bewegen. v.-,
Mousticaire, ze h'losquillier.
Ophouden te bestaan ,Verdwijnen, Ver_ Moustiller, 1M'Ioustiquaire , zie Mosquillier.
vloeijen. * - ( se), V. pr. Op het punt
Moustiques , zie 1Vlosquites.
zijn van te sterven , Sterven, Op het Mout, ra. Most, M.
uiterste liggen , Op stsrven liggen, Moutarde a f. Mosterd, Mostaard, on.; spr. w.
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a la - , Bouzelen , Den tÎjd
nutteloos doorbrengen ; La moutarde lui

S'amuser

Mouveron , uh. .Reerstolt (der :ulkerraf

monte au nez, liii begiut ongeduldig
te worden ; C'est de la - après dîriée,
Her is ffiOStetd na den uzasiltijd# ,

iViouvet , in. , lVlouvette , f., Mouvoir

zie Senevé , Sanve.

11outardier, m. Mosterdpotje, o., Mos.
terdpot, t,:. ., 1kjosterd,nan, in.
IVioutier , in. veroud,, Kerk, vr., Klooster, o.
Mouton, m. Hamel, m.; fi g.C'est un — , 11
est doux comme un - , Bij is zoo wreed

als een schaap. *_, P 1 • iVioutons, 0.
eneerv. , Sc/iape ;fig. fain. Revenir ses
moutons , Tot zijn gelief('oosd onder.
werp terug keeren, *_, fam, in de ge.
— , Schapen.
vangenssen , Spion , in.

a

leir , o.
—, Schapenvieesch , o.; Gigot de - , Schapenbout , iii. - , p1.
Moutons , bij waterwerken , neirvallend
water. dat schuimend terug springt,
- , ileiblok , o.
Schaapjes , o. nseerv.
*_ , bij wageemak. , Pilaar aan eene
koets , ei. - , Bout , waarin eene klok

hangt, o.

p1. lYloutons, scheepsw.,

Schuinsende golven , 'r. rneerv.

Moutonnaille , f. fan. 1Vaklappers , Goede
sukkeis, in. nieery.
Moutonné , ée , adj. Met kleine krul/en,

Kroes.
SchuiNoutonner ,,v. a. Krul/en.
mon (van de zee, eaz.).
lIoutonnier ,, ère , adj. fain. Dom als een
schaap , Schaapsch ; spr. w. La mulci.
tude en moutonuière , De groote hoop
'o o1gt slaafsch na, wat hij ziet.
, Maal/eau , o.
lVlc)uture , f. Malen, o.
*_, Meel van tarw, rog en garst,
elk voor een derde , o.
Mouvance , f. Leenroerigl2eid , vr.
Mouvant , te , adj. , als : Force niouvante
Beweegkachc, vr. *..., Onvast, Drij
vend. 'p- van eon leen , Afhangend.
in de schilderk. , als : Tableau --,
Schilderij met bewegelijke figuren, vr.
lUouvement, in. Beweging, vr.; fi g Se
donner biec du — pour . . . ,> Veel snoei.
te tot . . . doen. * - , Beweging , vr. ,
Wil , in. ,. De son propre - , Ui; eiene
beweging, vr. -, Beweging,Aan.
;L doening ,
iz?LL , vr., in het
ltrijgsw. , Beweging , vr. ; en avant,
Yoorwaartsc/se beweging , vr. ; - en ar
iière , Achterwaatsche beweging , yr.
* -,in de toonk , Beweging , Maat , vr;
van hier : Chanter de — , In de maat
zingen. - , bij horlogiem. , Gaan , o.,
Gang , in. , Werk , Gaande werk , o.
Mouver, v. a. (De aarde) lormaken, *.,
V. fl., als: - de fond, Sneller viie.
te,:, d ar7 ge;'oanlijk.

*._ ,

finadeurs, enz.), m.

,

In.

Roerstok (der kaarsenmakers), m.
MouvoIr, v. u. irr. Bewegen; fig. In be.
weg/eg brengen , Roeien , Aandoen.
*_ (Se), V. pr. Bewegen, Bens be.
weging maken; fig. in beweging komen.
Moux , zie Moss.
Moxa , m. in de geneesk. , Moxa , vr.
Moya , in. zekere zwavelbevattendc klei.
Moye, f. Weeke ader in eenen steen, vr.,

lVloyé, ée, adj., als : Pierre moyée, Ongelijk harde steen , in.
lVloyen , one , adj. Middelbaar , Middel.
matig ; van hier : Le - âge , Dc mid.

de/eeuwen , vr. mrv. in. Middel,
o. ; van hier: :ii fl'y a pas — de . . .
Er is geen middel om.. .; Au - de,
Door middel van. iVliddelen , o.,
Vermogen , 0. ( jfl desen zin veelal
pl. Moyens). *, Pl. Moyens, Midde.
len , Talenten, o. meerv., Bekwaamheden , vr. meery. - , bij regtsgel.
pl. IVloyenS , Middelen , o. nary. , Groot.
den, m. meery.
Moyennant , prép. Door middel van.
Moyennetnent , adv. veroud. , nog in dc
volkstaal , Zoo tamelijk , Redelijk,
Vrij wel.
Moyenner., V. a. Bemiddelen , Te weeg
brengen.
Moyer, V. a. (Scenen) spuIten , kloven.
, Naaf,
Moyeu , M. ZIO Jaune d'oeuf.
vr. '-, soort van gokonfijte pruim.
Mozarabe , adj. Van de Meren en Saracenen afkomstig. •, 01. Mozara.
bier, no.
Mozarabique , zie Mozarabe , -a d,j.
zie ook
Mozette , f. zie Cainail.

Chaperon.
M , p. p. zie Mouvoir.
Muable, adj. /7eranderlijk.
£Wluance , f. Verandering van toon (in de
nauzijk), vr.
Mucilage , m. Slijm, Taai sap , 0.
Mucilagineux , use , adj. Slijnobevattend;
van hier: Glandes mucilagineuses , Slijm.
klieren , vr. meerv.
Mucilago, m. geslacht van planten.
Mucite, In. Slifmzunrzout, o.
in de plantk.,
Mucosité, f. Snot, o.
als : Ce:te plante sot en - , Deze plant
bevat een overvloedig dik sap.
Mucroné, áe, acij. Spits toeloopend.
Mucus, M. Slijmachtig vocht , o.
Made , f. zekere scof van boomschort.
Muderis, itt. bij de Turken, Onderwijzer
vote de leer des alkorans , no.
Mue , f. Roijoos , o. —, Vcrlaaren , T/er-
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ffe'gene bij het r#i.
(en, enZ. afvalt, o.; van hier: La -

vellen, o.

du cerf, De horens van eei her:, r,z.
meerv.; La — da serpent, Dc afgesroop.
te haid der slang , vr. , Ruisifd
Tijd van het verisaren , i.'ervellen,
enz.,tn. Ruikooi, vr.; van hier:
Mestkooi , yr., Mesthok ,
\1uer, V. fl. Ruijen, Verharen, Verve!.
len ; ya,e hier : Votre voix inue , Uwe
seem verandert, (d. i. gij hebt den
baard in de keel). *_, van paarden,
als: La come du cheval inue, Le pied
lui mee , Het paard krijgt eener.e nicew ee hoef.
Meer , tte , adj. Stom ; Sourd et - , Doof..
Sprakeloos. °-, in de
stom.
spraakk. , Stom.- , M. Stomme , m.;
van kier: Faire le -, Zich stom hou.
den, Stommetje spelen. *_, soort van
slang.
iVluette , f. Stomme , vr.- , Jagehuis
( voor ruijende valken, ofvoor herten,
wanneer zij hunne horses afwerpen), o.
IVinezin , ei. in Turkije , Ultroepor tot he;

gebed,

M.

1'llufle , in. Snuit , m.

in de bouwk.,

Beestenkop, Leeuwenkop, m.
- de vean, Zie Muflier.
Muflier, ei. Leeuwenbek, 0.
Mufti ,3 m. in Turkije , Mufti ,) m.
BlIuge , ei. een visch , Herder, ei. , als:
- volant, Soort van vliegende visch, vr.
Mugir, v. n. Loeijen, Buiken; fig. van

de golven , 1'Voeden , Loeijen , Bruisen.
*_, van mensehen, Schreeuwen , Krij.
schen, Bulken.
IViugissant , te , adj. Loeijend.
Mugissement, m. Loeijen , Buiken, o.;
fig. Loeijen , Bruisen , Geloei , o.
Mnguet,m., als. -, eu: - de inai . Le.
fate.
lièn van dalen , vr. meery.
Pronker , Saletjonker , m.
IViuguetter , V. a. veroud. , Zijn hof bij
(de dames) maken ; fig. fain. Op . loeren.
lVluid,in. zekere maat, Mud, Mudde,vr.
en e.Okshoofd, Vat, o., Ton, vr.
Muire,f. Water, dat na de kristalschie..

ting van het zout overblijft, o.
lVlulâtre, adj. Pzn de JHula:ten. *-, na.
f. Mulattin, vr.
Mulat, m.
Muicter , V. a. bij regrsgel. , Straffen.
Mule, f. Pantoffel, m., Mail, vr.; en.
kel in : fig. Baisser la - de pape, De
snail van den paas kussen. - , Mail,
in., Mal/dier, o., Muilezel, na.; spr.
w. Ferrer la - , Iemand , voor ivien
men iets gekocht heeft , meer laten bo
talen , dan men er voor gegeven heeft.
* , p1. Mules , bij. wondli. 9 Winter.
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hielen , m,meery!; Avoir les mules anx
talons Winterhielee hebben ; van paar..
den , Mules traversières on traversines
zekerespleten aan de poocen der paar..
den.
MtIet, te. Mail, te. , zie Mule ; fig. fate.
Etre chargé coname un -5, Beladen ziJn
als een muilezel , ( 1 i. zeer zwaar);
Garder le -, Lang wachten, Staan

schilderen. *_, een zeevisch, 11cr..
der , te. * - , zekere Portugesche drie
master. - , algemeene naam van dieren en planten , die, nit verschillende
gedachten gesproten , meestal onvrncht

baar zijn.
, zekere onvruchtbare
insecten , gelijk de wcrlcbifen , enz.
Wiuletier, te. Muilezeldriji'er, m.
lYlulette , f. van roofvogels ' zie Césier.
* - , zekere Portugetche visscizerspink.
Malion, te. geslacht van insecten.
Malle , adj. , als : Garance - , en
f. Slechte meekrap, vr.

Mulon, na. J.loop zone aan den oever der
zee, M.
1i1ti1ot, ei. Groote 3'eldmuis , vr. ; fig. En v
dormir le -, Iemand in slaap wiegen,
Hem paaijen.
Mulottr , V. C. van wilde zwijnen , In de
gaten der veidmuizen ivroetesz, om het
daar verzamelde koren op te vreten.
lYluiquinerie , f. Garen/zandel , te.
Fijne linnens, kant, enz.

Muiquinier ,

M. Koopman in fijne un.

neus, as.

IYlultangulare, adj. Veelhoelcig.
Multicapsulaire , adj. Met vele zaadhaisjes.
Multicaule , adj. zie Tigeux.
Multifid , adj. Diep iszgesnedsn.
Multi flore , adj. J7eelbloemig. ,

lVlultiforme, adj. Veelvormig.
Multilatère , adj. Veelzijdig.
Iviultilobé, ée, adj. Diep ingesneden.
Multiloculaire , a dj. Met vele vakjes,
lVlultinome, adj. Uit vele deden bestaan-

de. •*_ , Veeldeelige greoeheid, vr.
Mulriparti , ie , adj. Zeer diep ingesneden.
Multiple, adj. Veelvoudig. °-, na. Veel
voud, o.

Multipliable, adj. prmenjgvuJdigbaar.
Multipliant , te. Glas , dat de voorwerPen
vermenigvuldig:, o. , zie Polièdre. -,
zie F'íguier des pagodes.
Multiplicande , fl1 . Ver men igvuldigt', 0.
Multiplicateur, na. J7 men igvUtdhige , na.
Multiplication, f. j7er menigvaldigig , vr.
Multiplicité , f. N enigvuldigheid3 Vee
heid, vr.

Multivalvé , ée , adj. Met veel dekvliezez.
Multivalve, adj. Not vele schelpen.
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f. pl.. Schelpdieren met vele schelpen,
o. meerv.

1Vlutmie , zie Momie. r
Muncos , ei. zie Mangouste de I'Inde.
Municipal , Ie , adj. Stedelijk , Gemeente.

lijk, Gemeente . . . , Municipaal. *—,
Een land bijzonder eigen , Eigendon.
mali/k. *--, rm. Lid van den stede
-lijken
raad, o.
M unicipaliser , V. a. n. w. Tot eene m un i cipaliteit maken.
Menicipalité , f. Gemeenteraad, m., Ste.
delijk bestuur, o., ILlunieipaliteit,vr.
* -- , Gemeentehuis , o., Municipali.

telt, vr.
Municipe , m. bij de Rom. , I'rijstad., vr.
Munificence , f. Weldadigheid (van eenera
vorst), vr.

Munir, v. a., als:

une place , Lease vesting van al het noodige voorzien. * —
(se) , v. pr. Zich voorzien (van, de) ,
Aanschaffen (iets , de q. ch.); fig. Se —
de patience , Zich reet geduld wapenen.
Munister, Munistier , m. Wilde os , na.
Munition , f. enkel in : Pain de —, Gom
*--, pl. Munitions, Krijgs--miesbrod,.
voorraad , m. ; Munitions de boucle,
Mondbehoeften , vr. mrv. , Levensmiddelen , o, ineerv. , Proviand, m. ; Munitions de guerre, Oorlogsbehoeften , vr.
n;rv. , ,4mmuni tie , vr. ; Munitions na.
vales , Scheepsbehoeften , vr. meerv.
IVIuni.tionnaire, m. Legerbezorger, Pro.
viandmeester,, M.
Munycl?ées, f. pI. zekere feesten te 4thene ter eere van Diara.
lYlunychion , m. Tiende maand van het
.fltheensche jaar , yr.
—

Muquet x, use, adj.

Slijm bevattende,

Slijmerig ; Glandes muqucuses , Slijm.
klieren , vr. nzeery, ; Acide —, Slijm
i f eastof, vr.
-zur,o.*—inS1
Wier, m. Muur, m.; van liier: —deface,
Voormuur, in. ; — mitoyen , Tusschenmuur, m. ; — de refend , Binnenmeer,
ms ; — d'appui , Muur ter halve manshoogte, ns. ; fig. — d'airain, Triple —,
ondoordringbare muur, m.; fan. Mettre un homme an pied do —, zie Mettre.
* --•, in het scherm. , als : Tirer an --,
(h la muraille ,) Parer an —, (à la muraille ,) Schermen tegen iemand , die
enkel afweert.
DlÁr, ie , adj. Rijp ; fig. L'apostéme eat
~ , De zweer is rijp ; Age — , Rijpe
jaren , o. meerv. ; Homme —, Man van
ondervinding, m. ; Iá'1 C re délibération ,
Rijp overleg of beraad, o.; Femme mare, Rijp (d. i. huwbaar) meisje, o.;

spr. w. 11 faut attendre h cueillir la poire

MURR
qu'elle soit mitre , Men moet de zaak
niet overhaasten.
Muraille , f. Muur, an ; van hier : J1 n'y
a que les quatre murailles , Er zijn geene meubelen in het huis ; Enfermer q. q.
entre quatre murailles , Iemand achter
de traliën zetten; fig. Les murailles out
des oreilles, De muren hebben Doren.
* _ , in het scherm., zie Mur. * — , in
de ri sch., Muur, m.
Muraïole, f. zekere munt te Bologne.
Mural , le , adj., in : Couronne xnurale
Muurkroon , yr. ; Sel —, Muurzout , o.
*—, in de sterrek.. als: Arc —, Bluerboog, m. *--, in de plantk., als : Plantea morales, Muurplanten , (d. i. planten, die op muren groeijen g ) vr. naryMurceau, zie Balzac.
Mi3re, f. Moerbezie , Moerbei , yr.
More , f. naam van verscheidene soorten
van schelpen. * —, als: -- ailée , ze
rotssteen. * —, zie Murie.
-ker
WIUremevt, adv. fig . Rijp , Rijpelijk, Met
aandacht.
Murèue, f. Jiloeraal , m.
Murer, V. a. Toemetselen. *—, Bemu.
ren, enkel in het vert. deelzv., als:
Ville murée , Bemuurde stad , yr.
§ Murex, m. Rots, vr. * —, zekere schelp.

* — , eene plant , soort van muskus

-plant.
Muriate, m. soortnaam der onzijdige zou
Zuurzout, o.
-ten,
1VIuriatique , adj Zoutzuur , Zeezuur.
h'Iuricier, m. zeker schelpdier. * .-, een
1' 0°
Merie , f. Zeezoutwater, o.
lVlárier , m Moerbezie-nboom , m. * -- ,
als: — des haies, soort van Ronce; •de renard , zie Ronce à fruits bleus.
Muringsi-ringhe , m . een groote boom.

l\iurins, m. pi. familie van dieren.
I\iuriqué, ée, adj. Weekstelig.

ihl^irir, V. n. Rijp worden, Rijpen; fig,
Rijp worden. *—, v. a. Rijpen, Doen

rijpen , Rijp maken, Rijp doen worden; fig. Rijp maken.
Murleau, Muurlot, m, zekere druif.
1.Yiurmurateur s m. Misnoegde , Ontevrede.
ne , m.
Murmure, m. Gemompel, Gemor, Mis.
noegen, o. *—, Gemurmel , Gesuis, o.
Murmurer, V. n. Morren. * --, Mompelen. * —, Murmelen. *—, Ruischen ,
Suizen.
Moraal, m. een boompje.
Mtirrhin , ne, adj. bij de ouden , als : Va
zekere reukvaten ; Matiè--semurhin,
re murrhine ou : * —, m. stofwaarvan
de Vases murrhins waren gemaakt.

MUTA.

MURIJ
iViurume, in. groote palriboom.
Musaeographe, rn. w gebr., Beschrz'jver
van een vuseum, M.
iYiusagète , tii. bijnaam van 4pollo , Mu.
sengeleider ,
T1usaraigne , f. geslacht van dieren ; van
hier: La - ( vulgaire), De k/clue veld-

727

*_.., bij echrjnw. , zie Accoucloir.
van eens schuit, Punt, vr.

als:

de tanche , Ingang der baarmoeder, on
Mueée, na. Verzaonelplaats van zeldzaamheden , vr, , Museum, o. *_, Seudeervertrek, o.

lYlusées , Wluséies , f. p1. feesten ter eere

u2u1s , vr.
Musard , de, adj. fain. , Zich net beuze -,
lingeu ophoudend. *_, 'ii. Beuzelaar m.
IWusardie, f fam. v. gebr . , Beuzeflng, vr.
Muse , in. zie Porte-musc. Musk,
Muskus , vr. ; van hier : Couleur de -,

Museler , zie Emnauseler.
Muselière , f. Muilband , m. , Mettre one
- h, Muilbanden.
Moser , V. ma. Beuzelen voornanmel. in:

Muskusk/eur , vr. ; ook : Muskuskleu.
rig ; Peau de -, Pel met eenen time.
kusreuk 0.

geboden dienst versmaad:, die wenst/st
er om , als 't is te laat , (inzond. vats
een meisje , die, nadat zij verscheide.

f.
IVluscade, adj., als: Noix -, ou:
Muskaatnoot , vr.
IViascadelle , f. Muskadelpeer , vr.
Muscadet , na. Wijn , die eenigzins outer

ve minnaars hoeft afgewezçn, einde•

,

neuskaatwijn smaakt.
lVluscathet, In. ]J7uskaatboom, on.
Muscadin, m. Muskuskoekje, o. t-, p1.
I\Iuscadins , zie Muscardins.
M uscadine , f. zekere wijnstok.
IVluscardin , m. zeker dier. : __

volant, een insect van het geslacht Vetpertilion.
lVluscardins , in. p1. Zijdewormen , die aan
de Muscardine zijn gestorven.
Muscardine , f. zekere ziekte , welke de

zijdewormon aantast , hen uitdroogt,
en wit doet aysrden.
lYluscari, in. zekere hiacint.
Muscat, m. Muskadeidruif, vr. s....,
Muskaatwijn, on.Muskaatsmaak,
bij tuini., Muskaatpeer, vr.
on *
IViascicapa , an. Vliegenvanger, an., zie

Gobe. mouches.
Muscipula , f. Vliegenvanger , on.
Muscle , m. in de ontleedk., Spier , vr.
lVlitsclé, ée, adj. Gespierd, De spieren
vertoonend.
IViuscosité , f. Fluweelacistige huid in de
maag der herkaauwendc dieren, vr.
ivli, adj. Spierachtig , Van de spieren , Tot de spieren behoorende ; Mouvensent -, Spierbeweging , vr.
IViuscule, f. Schenkeibloedader, vr.
ei. zeker krijgstuig der ouden.
Musculeux , use , adj. Pal spieren , Spieracheig. van cozen nzensch, Ge.
spierd.
Musculithe , f. Versteende mossel , an.
iViusculo-cutané, adj. na. , als: Nerf , on:
*_, na. Huidspierzenuw, vr.
iVIuse , f. Zanggodin , Muse , vr.
Begin van de borst der herten , 0.
Museau, In. Stuit, Smoel, Bek, na.

bij slotenni. , 1J'erk in eenen sleutel , on.

der Mason.

spr. w. Qui refute muse , Die eene aan-

lijk blijft zitten). * bij jag., Op
hot punt zijn van ridsig?te worden.
IViuserolle, f. Teusrielih.
Musette, f. Doedeizak , on. , ZaX'pijp , vr.
*-, Stukje voor de zakpijp , o.
Muséurn , zie I'dusée.
Musical, ie, adj. Tonnkunstig , Musikaal.
Musicalement, adv. Volgens de toonkioust,
Musikaal,
Musicien , ei. Toonkunstenaar , tij.
Musicienne, F. Toonkionstenares, vr.
Musico, na. fam. Speelhuis , o. (waar het

gemeene volk zich vermaakt.)

?slusicomatsie,f. Overdreveno neiging voor

de muzijk, vr.

lYlusique, f. Toonkunst, vr.Mu.
zijk , vr.- , Gezelschap , o. of Bets-

de toonknnstonaren en toonkunstena.
ressen , die tot eens kapel bohooren , vr.
Musquer , v. a. Met umuskus weiriekend
maken ; van hier : Musqué , ée , adj.
Naar musku, ruikend; Poire musquée,
Muskuspeer, vr.; fig. fain. Paroles musquées , Pleijende woi.mrdon , o. oiseerv.
Fautaisies niusques , Vreemde grillen
vr. meorv.
Musquinier, m. zekere wover.
Musse , f. Schteilhoek , on. in cease hog
voor eenen haas , enz. veroud. ,
Schuilhoek, on.
Musser , V. a. veroud. , Verbergen.
Mustélins, in. p1. familie van zoogdieren.
- , ee,.
L\luselman , na. Muzelman , on.
adj. Muzolmauscis.
Musurgie , f. Kunst , om

oyor eeossteffinuflg

en wanklank behoorlijk te gebruikefl,vr.
Mutabiljté , f. j7e r a nderlijkhoid , WisseI
veiligheid vr.
Mutacisme, na. Moe ijolijke uitspraak der
letters , b, na on p , vr.
Mutaféracas , M . p1. Officieren , welke don
grooten hoer geleiden , wanneer ISIJ .t
het sorail. gaat 9 tis. tcerv.
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Mutande , f. • Broek (van zekere monniken), vr.
Mutation, f. Verandering, Verwisseling, vr.
Muter, v. a. (Dijn) zwavelen.
Muti+ateur, in l'errrinker , m.
l\lutilation , f. ('erridinking , vr.
1V1utiler, V. a. Verminken.
Mutin , ne , adj. 1` Weerspannig , Ongehoor
zaam. *.- , Oproerig. ° — , M. Op.
roermaker , Mui ter , m.
Nutiner (se), v. pr. Zijn hoofd toonen
Weerspannig zijn. * — , Oproerig worden, Muiten, dan het muiten slaan.
Mutinerie , f. Weerspannigheid , Eigenzinnigheid, Ongehoorzaamheid , vr.
* — , Muiterij, yr., Opstand, m., Op-

Myosota , zie Myosotis .
Myosote , F. geslacht van planten.
Myosotis, m. bij de ouden, eene plant,
Muizenoor, o.
Myosuros, m. geslacht van planten , Moizenstaart, m.
Myotéra, m. geslachtsnaam der Fourmilliers.
Myotomie, f. Ontleding der spieren, vr.
IVlyriacantbe, f. zie Acanthe it feuilles de
haux.
Myriade, f. tien duizend , Myriade vr.
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roer, 0.
Muti lue , adj. in de plantk. , Zonder ribben , Weerloos.
1'1utisie , f, geslacht van planten.
1tilutisme, m. Stomheid, vr.; -- de naissance , Plangeborene stomheid , vr.
WIutuel, lle, adj. (1Vlutuellement, adv.) Wederkeerig, Wederzijdsch , Onderling,
Taman weerskanten; van hier: Enseignement —, Wederkeerig onderwijs , o.
N tule , f. in de boute=k, , zeker sieraad
der Dorische orde.
i 1 uys-ht>nd , m. aan de Kaap , naam van
verscheidene kleine verscheurende dieren, Muishond, an.
Muzarruba , m. een boompje.
Myacai tha, m. bij de Grieken, naam van

verscheidene doornige planten.

Myagroïde, f. zie Drave.
lVlycetes , m. pl. zekere apen, zie Hurleor.
Mydriase , f. zekere verzwakking van het
gezigt door te groote uitzetting van
den oogappel veroorzaakt.
Myiologie, f. NatuuriiJke historie der
vi ogen , , V.
Myloglosse, adj. tm. , als t Muscle —, ou :
*_, m. Tongspier, vr.

1Vlylo-hyodien , adj. m. , als : Muscle —,
on : * — , an. Baktanden- en tongbeenspier, vr.
Mylo•pharyngien , adj. m., als : Fibre —,
en: °—, m. Vezel, welke tot de baktanden en de bovenste keelopening be.
hoort, m.
Myocéphale, M. Begin van de Staphylome, o.
Myodynie, f .Spierpiin , vr.
Myographie,f .Bescihrijving der spieren, vr.
Myologie, f. Kennis der spieren, vr.
lVlyope, ad,. Bijziende. *—, m. et f. Bij
vr. * — ^ m- geslacht-ziend,m.
Nan

insecten.

1Ylyopie, f. Bijziendheid, vr.

,

Myriagramme , m. i0000 grammes.
Myrialitre , m. io,000 litres.
Myriométre , m. 10,000 m è tres.
Myriare, m. r0000 ares.
Myrmécie , f. soort van wrat.
Myrtnécite , f. Miersteen , m.
Myrobolin , m. eene vrucht.
Myrobolandier , m. Myrebolanboom , m.
Myrobolanos, m. naam van verscheidene

vruchten, inzond. de behennoot.
Myrrha , m. zie Cicuta.
Myrthe, f. Mirre, vr.

Myrrhé, ée , adj. , als : Vin —, Mirre•
wijn, m.
Myrrhi , m. eerie plant der ouden, Mus
vr.
-kusamperfoli,
IVlyrsine, f. bij de Atheners , Mirt , we
— , bij LINK. , zie Agaric.
Myrsinéon, m. bij de Griek. , Wilde vena
lel , m.
Myrsinite, f. big de ouden , zekere steen.
*_, pl. Myrsinites, naam van verschetdene soortez , an Euphorbia's.
1Vlyrte, m. Mirt, m.
MVlyrtiforme, adj. Naar een snirteblad ge
-lijkend.

Myrtilithe, I steen, waarop men afdrukt
sels van mirtelladen ziet.
Myrtille , f. Mirtebezie , Blaauwbes , vr.
Myrtites, m. bij de ouden , lJWijn met mirtebessen, m.

Mystagogue, m. bij de Grieken, Uitlegger
der verborgenheden in de godsdienst, m.
1YIyste, m. bij de ouden , Ingewijde in de
kleine verborgenheden van Ceres, m.
Mystère , m. Geheim , o., Verborgenheid,
Geheimenis, vr. ; fig. Geheim ,0. *—,
Zwarigheid , Moei iel jkheid , vr.; 11
n 'y a pas grand — Is cella , Dat is juist
zoo moeijelijk niet. *—, bij de vroegeren, zeker tooneelstuk, Mysterie, o.
Mystérieusement , adv. ' Geheimzinnig.
1Vlystérieux, use, adj. Geheimzinnig. Gehem m , Verborgen. * —, Geheimzinnig,
Geheim , Geheimhoudend.
Mysticité, f. Diepzinnige naversching van
de verborgenheden der R. Schrift, vr.,;
fig. fain. Geheimkrame'if,, vr.
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iYTystificatenr,m.Bedrieger,m., zie Mystifier.
IYlystification , f. Bedriegerij , vr. , zie
Mystifier.
Mystifier, v. a. Bedriegen , Misleiden

Mystré, m. vochtmaat der Grieken.
Myten , ni. te Brussel , een derde penning.
Mythe, m. n. w. Fabel , vr.
:Mythologie, f. Fabelleer, Fabelkunde, vr.
íyly tholc)gique, adj. Fabelkundig , Mytho
logisch.
IMMIythologiste , My thologue , in. Fabelkundige , Uitlegger der fabelen, m.
Mytilier, m. Dier der mossels, o.
Mytulithe , f. Versteende mossel , m.
Myure , adj. m., als : Pouls —, <lilengs
zwakker wordende pols, m.

(door misbruik van iemands ligtgeloom
vigheid te maken).
IVlystique, adj. Figuurlijk , Verborgen,
4/legorisch. * —, ten aanzien, der
godsdienst, In de verborgenheden der
II. Schrift te diep navorschend, Mys.
tiek. * - Y , m. Iiiystie k , li ysti ker, m.
I1Iystiquement, adv. Figuurlijk, elllego•
risch.

N, in. rlo veertiende letter der letter.

lijst, N, vr.
Nabab, m. in Indië, Nabob, sas.
Nababie, f, [aardigheid van nabob, vr.
* — , Gebied var eersen nabob , o.
Nable, m. soort van psalterion der lieb reërs.
Nabot, m. fam. Dwerg, Klein ventje
Dreumesje, o.
Nabotc , f. fam. Dwergachtig vrouwtje , o.
Nacarat, adj. indécl. Oranjerood.
m. Oranjerood, o.
Nacelle, f. Schuit, vr. *—, in de bouwk.,
zeker sieraad.
Nacre, f. Parelmoer , o.
Nacré , be , adj. Parelmoér bevattende.
* --, Parelmoérachtig.
Nadelle, f. soort van visch, Sprot, yr.
Nadelo , m. Sprot , vr.
Nadel-stein, m. zie Titane ozydé.
Nadir, m. Toppunt, o.
Naffe, f. enk. in: Eau de --, zeker reuk
-wa
te r.

Nagam , m. een boom.
Nagas, m. zekere boom, welke het ijzerhout voortbrengt. * ---, zekere wal vlsch.
Nage , f. in : Passer a Ia —, Overzwem.
men ; Se jeter h Ia — , In het A water
springen om te zwemmen ; fam. Etre en
-- , tout en —, Druipen van zweet,
Geheel bezweet zijn. * , scheepsw.,
Zeiling, vr. , Stevenen, o.; ook: Dol
sloep), o. *—, zie Neige.-bord(ei
Nageant, te, adj. Drijvend.
Nagée , f. w. gebr. , Ruimte , welke men
doorz +efnt , vr
Nageoir, ni. ws gebr., Zwemplaats, vr.
INageoire , f. Vin , vr. * —, Zwemgordel ,
m. ; ook : Bos biezen , m. of Blaas,
vr. , waarmede men zwemt. * —. , bij

waterdrag. , Plankje , o. , dat in den
emmer ligt.
Nager, V. n. Zwemmen. * —, Drijven,
Zweven ; fig. Zwemmen , Zweven , Dob•
beren ; farn. — en grande eau, In over.
vloed leven ; — entre deux eaux , Tue.
schen twee partijen zweven ; — dans la
joie , Zich in vreuzde baden ; — dans
son sang, In zijn bloed zwemmen. *—,
in de rijsch. , als : Faire -- on cheval h
sec, Een paard op drie ponten doen
loopen. * —, Drijven, Boven drijven.
*—, scheeps`v., Roeijen; — b sec, Grond
slaan met de riemen ; — debout, Staande roeijen ; — de long, Met lange stagen roeijen ; — plat , De riemen snij den bij iederen slag.
Nageur, m. Zwemmer , m. * —, Roeijer,
m. * -- , pl. Nageurs , Zwemvogels , m.
noten'.
Nageuse, f. Zwemster , yr.
Naguére, Naguères , ads. w. gebr. dan bij
dicht., Onlangs, Onlangs nog.
Nalade, f. Rivierniasof, Stroomgodin ,
Waternimf, Najade , yr.
Naïf, ive , adj. Natuusrlijk , Ongekunsreld, Ongedwongen, Rondborstig, Vrij
Naïef. * —, Naartuurlijk,-moedig,
Waar , Getrouw.
Nain, m. Dwerg, ns. *--, als: -- Iondrin, zekere wollen stof, soort van laken. * _ , ne , adj. Dwergachtig ; Arbre —, Dwergboom , m. , lVaantje, o,;
Buis —, Kleine palm, Dwergpalm, M.
* —, als : OeuF —, Ei zonder dojer, o.
Nafine, f. Dwergin , vr.
Naïre, m. op de kust van Malabar, Edel•
man, m.
Naissance , f. Geboorte , vr. ; Etre sourd
et muet de —, Doofstom geboren zijn;
Donner la -- a, Voortbrengen; Le pays
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qui nous a donné la - , Ons gBboorteland, Bet land onzer geboorte, Het
land, waar wij geboren zijn. a—,
Geboorte, Afkomst, i.'r. -, Gebaar.
te , vr. , Oorsprona. M., Begin, o*-, alleen staande , Geboorte , 4fkomst,
4del, rn; Homme de —, Man van ge.
boerte , afkomst , sss.
!aissant, te , adj. Geboren wordend , Ontstaand, Beginnend, Aanvangend, Op,

komend, Aanbrekend.
fl hr. Geboren worden , Ter
wereld komen. ' -, Uitloopen , Uitko.
enen , Opkomen , Verschijnen, Zich vertoonen , Aankomen , Aanbreken. * _

a1re , V.

Beginnen, Ontstaan. t—, Geboren
vorden , Ontstaan , Dntspruiten , Voort.
spruiten , V&orekornsn; Faire — , Doen
ontstaan , Te weeg brengen , Voortbren
gen. °—, als: lam. ii cot a — que (des
voleurs aent, etc) , Het is nog nooit
gebeurd dat (dieven hebben , enz).
I'aïvement, adv. Natuurlijk , Een'oudig,
Rondborstig , Gulbartig, Naïef.
Naïveté , f. Rondbsstigheid , Opregt.
held, Gulkeid , Open/sartigheid , vr.
*_, Nasuurlijkheid, Eenvondigheid,
, EenvonOngedwongenheid, vr,
eligheid , Densheid , vr.— , Geestige
siitdrulè/eing , Naïviteit , vr.
Nakir, in. in Turkije, Standaarddrager, m.
ambouri , in. in Malabar , lid van de geesteuijkheid der eerste orde.
Nanan, m. pop. Lekkers, 0.
Nanguer ., Ng
, in. soort van dier
tot de antilopen behooressde.
)Nankin, m. eene stof, Nankin , 0.
INanka, Nanko, rn een broodboom.
Nanquinette , f. Nankinec , o.
Nantir, v. a. Verzekerirg geven; Etre nan
ti, Verzekering hebben of krijgen.—
(se). v. pr. bij regtagel. , als : Se — de
l'effet d't.me succession, Eene erfenis
voorloo pig in bezit nemen.
Nantssernent, m. Verzekering , vr. , 0n

derpand,

0.

apacée , adj. f. zie Napiforme.
Napées , f. 1I Veidnimfen , Bcschnimfen,
vr. meert'.
Napel , in. tone plant, Monnikskap , vr.
Iape11us , in. weleer,, zie iNapel.
?aphte, F. Nafta, vr.
apiforme , adj. f. in de plantk. , Knol.
vormig.
appe , f. Tafellaken , 0. ; Mettre la —,
De tafel dekken; Lever la —, De tafel
afnemen. *_, bij vleeschh. , Laken, o.

* — , als : - d'autel , 4 1taardoek , us.
* , bij jag. , Vel (vast reed wild) 9 0.

NASI
* - , bij visscb. , Dunne gedeelte vast
een net, 0. — als : — d'eau , Kleine

vaterval, us.
Napta , zie Natra.
Narcaphte , f. zekere boornsclsors.
Narcisss , f, Narcis , vr.
arcotine , f. zeker voortbrengsel uit

opium.

Narcotique , adj. Verdooyend. * , us.

Verdoovend middel , o.
Narcotisnie , rn. Verdooving, vr.
Nard, us. Nardus,.m.
de lui , Weg met
Nargue f. fun. , als :

hem ; Faire - a, Trotseren.
Narguer, V. a. fam. Trotseren, Braveren.
Narine , f. Teusgat , 0.
Narquois , fl1. veroud. , Looze bedrieger,
us.; van hier : Parler , Gaauwdieventaal spreken.

NarquoiSe , f. veraud. , Looze bedrieg.
seer , vf.
Narrateur, us. Verhaler, us.
Narratif, ive , adj. Verisalend.
Narration, f. Verhaal , o. . Vertelling , vr.
Narré, us. Verhaal , o.
Narrer, V. a. Verhalen , Vertellen.
Nassti, le , adj. in de spraakk. , Door den
neus uitgesproken wordende; Voyelle
nasale , Neusklinker , us ; Son - , Neus.
klank, as. in de ontleedk., Tot
den neus behoorende; Muscle —, Neus
spier , vr. ; Os —, Neusbeen , e. ; Nerf
—, Neuszenuw, vr.
Nasalernent, adv. Door den neus, Met ee-

nen ncusklank.

Nasaler,, V. a. W. gebr. , .Door den neus

uitspreken.

Nasaljré , f. Neusklanit'igheid , vr.
Nasara , f. esne Tunisiaanscho vierkante
zilvermunt , ter waarde van eenen p1..

aster.

Nasard, m. zeker register in een orgel,
dat den toon naboors; van iemand , wel-

ke door den neus zingt.

Nasarde, F. Knip voor den neus, us.; fig.
fans. C'est nfl homme a nasardes . Dat is

een man, dien menongestraft kan beleedigen.
Nasarder,, V. a. Iemand eenen knip voor
den neus geven ; fig. fam. Bespottenio
Den spot met . . . drijven.
Nasean , us. van een dier , Neusgat, 0.
Nasi , in. bij de Joden , voorzitter van het
Sanhedrin.
Nasicorne,f. Neushoren, us., Neushorefl
dier, 0.
Nasillard de , adj. Door den neus sprekoud. Door den neus uitgespro
ken wordende; Son —, Neus/dank , on.
*_ Eenen neus/dank doende hooren,

NASI
Neusklaikig; Voix nasi ll arde, Neus.
kiankige stem, vr. -, m Iemand,
velke door den neus spreekt.
asi11arde , f. Vrouw,, vr. of Meisje , o.
heewelk door den neus spreekt.
Iasi1iardise , f. w. gebr. , Spreken doer
den neus , 0.
Nasi1er, V. fl, Door den neus spreken.
Nasillonner ,, V. U. Een weinig door den
neus spreI'en.
aso.ocu1aire , adj. m. , al:: Muscle Neusspier, vr.
Naso-palatin , adj. m., als : Muscle -,
Neus.gehemeleespier, vr.
Naso.palpébral , fl1. ZiC Muscle orbiculaire
des paupières.
Nassat, m. zeker orgelregister , zie Quinte
cou verte.
Nasse , £ (Thence) fuik , yr., Pischkorf,
m.; fig. 11 est dans la - , Hij is in de

fuik , Hij is gevangen.
Nasselle, f. Biezen fuik , vr.
Nassib, iz. bij de Turk.„ Noodlot , Boek
des noodlot: , 0.
assone , f. soort van fuik om schaaldie.
ren te vangen.
Nastos , m. bij Dioscorides , Pijiriet , 0.
Natal , Ie , adj. Op de geboorte bcereltk'i;og
hebbende ; Jour - , Gebooreedag , in.;
Pays -, Geboorteland, Vaderland, o.;
Ville natale, Geboorrestad. I7aderstad,
yr. ; van hier : Respirer l'air -, De
lucht van zijn geboorteland (d. 1. de
vaderlandsehe luche) inademen.
bij de ouden , als t Jeux natals , Geboor
respelen , 0. meerv.
Natantia, in. Pl. Zwemdieren , o. rneerv.
Natation, f. Zwemkunst, vr. , Zwem
men , 0.
Natatoire , adj. F., als : Vessie -, Zwem
blaas , vr.
Nates , f. Pl. naam van twee kuingvor.
mige knobbels der hersenen.
' , van me.
Natif , ive , adj. Geboorcig
talen , als : Mta1 - , zie Vierge.
Nation, f. Natie, vr. , Volk, o.
National, le , adj. J\jatjonaal
iNarionalement , adv. Nationaal , Gelijk
het eens natie voegt of betaamt.
Nationaliser , V. a n. v. ZVationaljseren.
* - (se) , v. pr. Dc zeden en gewoonten
eener natie aannemen.
Nativité , f. Geboorte , vr. ; La - de la
sainte Vierge , De geboorte der H.
Maagd , vr. , aUeen staande , Ge.
booree van Jezns, vr. *_ in de sterrewigch,, Stand der sterren bij iemands
geboorte , m.; Faire la - de q. Q , te.
onands horoscoop trekken; Dresser une

, Het horoscoop trekken.
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Natr9n, in. Natuurlijk loogzout, Na.
tron , 0.
Natrum, in. weleer, naam van onder.
sclseidene zelfstandiglseden der schei.
knnde, _, zie Natrori.
§ Natta , f. zeker gezwel op den rug en do
schouders.
Natte, 1. Stroomat, vr. t—, Mat , vr,,
iLlatten , vr. meerv. ; de jonc , BieZen mat, vr.; Clouer de la - our un
plancher, Matten op eenen vloer spijice
°, Vlecht, vr.
-ren.
Iatter, V. 5. Matten. *_ 1/lechten.
*_, Met matten bedekken, beleggen,
voorzien.
Nattier, ni. Mattenrnaker, in. *_, Mattenverkooper , Maetenman , in.
§ Naturalibns , in : fans. In (puns) - , In
den natuurstaat , d. i. Moedernaakt.
Naturalisation . 1. Naturalisasie , vr.
Naturaliser, v a. van mouse/ten, Natura, van planten enz. , in.
liseren.
hecnuch zoeken, Naturaliseren.
Narura1isme in. Natnurlijkheid, vr.
Natuurlijke godsdienst , vr. , Natura.
litmus , 0.
Naturaliste , m. Natuurkundige , Natuurkenner Kenner der natuur , vi.
zie Matériaiote.
Naturalité , f. Staat van tenen inboorling,
m.; Droits de - , Inboorlingsregten ;
0. meerv. ; Lettres de _, Brieven van
naruralisatie , in. meerv.
Nature , f. Jiracuur, vr. *.-, 4ard, in.,
Neiging , Natuur , vr. , 4anleg , in.,
Inborst , vr. ; spr. 'or. L'babitude eat
tine seconde - , De gewoonte is de tweede natuur. *_, Soort, Natuur, vr.
* - , als t En- - , In stat era , (d. i. onvervreemd,, de din,gen zelven); van hier:
Payer era — , Met de voorebrengoelen
des akkers betalen. * _ , bij diamant.
slijp., als: Diamant de - , Diamant
die niet goed kon gepolijst worden , in.
iNaturel , lie , adj. Natuurlijk ; van hier:
Enfant -, Natuurlijk (d i. onecht)
kind , o. ; Parties natuielles , Schaandee
len , Voorteelissgswerktuigen , 0. nary.
* _, Eigen , dangehoren , Eigendom.
snelijk.
, Natuurlijk , Ongedw on.
gen, Ongekunsteld. '—, m. Aangebo.
rene eigenschap , Eigendommelijkb.eid,
lVatssurlijke bekwaamheid , Inbortt,
yr. , Aard , m , Natuurlijk ge.
yoel , 0. al: : Peindre , etc. au -,
Natuurlijk ( d i. overeenkomstig de

*_

natuur) afbeelden. Inboorling
(van een laud) , to.
Naturellement adv. Van natuur , Pan tja.
Natuuslijk, Ongedwongen.
tore.
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. - , Natuurlijk , Door de oiatuur alleen * - , lVa:uurlijk , Eenvoudig,
Gemakkelijk. *, Rondborstig, Zon
der kunst ; - parlant , Ronduit gezegd,
Om rondborstig te spreken.
Naufrage , ni. Schipbreuk , vr. ; Faire
Schipbreuk lijden.
Naufragé , ée , adj. I7erongelukt , Gestrand , Schipbreuk geleden hebbende;
ook : Door eene schipbreuk bedorven.
*_, m. Schipbrenkeling, no.
Naulage, m. Vracht , Scheepsvracht, vr.
(der passagiers)
Nautnachie , f. Spiegelgevecht ter zee , o.
Naurouz , on. eerste dag van het oude
zonnejaar der Perzen.
Nauscopie , f. Kunst, ons de schepen op
tenen grooren afstand in zee te ontdekken , vr.
Nauséabonde , adj. zie Nauséeux.
Nausée , f. Misselijkheid , Walging , yr.
Nauséeux , use, adj. Walgacheig
Nautier, m. Mes tot het openenijden der
ingewanden van den kabeljaauw , o.
Nautile , IT1. geslacht van schelpdieren,
Alfe, vr., Schippertje, 0.
Nautilier ,, no. dier van den Nautile.
autiIjt1oe , rn. J7ersteendo nautilus.) M.
Nautique,aclj. Op de zeevaart betrekking
hebbende ; Carte - , Paskaart , Zeekaart , vr.
Nautonnier, in. bij dicht. , Schipper,, Stuurnoan , Veerman , on.
Naval, le, adj. De schepen of scheepvaart
betreffende ; Forces.nava1es , Zeemagt,
Scheepsmagt, vr.; Combat -, Zeeslag, no.
Nave , f, Scheepslading , vr.
Navet , m. Raap , vr. , Knot. no.
Navetier , in. Spoeleninaker , no.
We
Navette f Wzerookdoosje o
Schietspoel, Spoel, vr.; fi g.
votssFoe:l,
'- ,
Faire- 1aheen en weer loopen ; Faire
Heen en weer zenden. *
faire"'la
scheepsw. , ze)'er vaartuig van eenen
, stuk
booir.etam , Boomschuitje , 0
lood, zie Saurnon. -, Raap, (waarvan het raapzaad, en hieruitde raapolie komt,) vr.
Naviculare , adj. Bootoormig.
Navigable , adj. Bevaarbaar.
Navigateur, In. Zeevaarder, no. °-,
, adj. no. ZeevaStuurman , no.
, Zeevarend volk , o.
rend; Peuple
Navigation, f. Zeevaart , Scheepvaart , vr.
Naviger, zie Naviguer.
Naviguer, v Th Varen , Zeilen , Stevenen.
Navifie , rn. -Greppel (ter besproeijing van
eene n, a'cker), vr.
Navire, no. Schip, o.; - de guerre, Oorinarchaud , Koopvaarlegsachip , o. t

-, in de aterrek. , als:
dljschip , o.
- Argo, Schip 4rgo, 0.
Navrer, v. a. fig., als :
q. q. de domleur , Iemand diep bedroeven; Avoir le
Coeur navré de q ch., Etre navré de q.
ch., Zeer bedroefd over ie es zijn.
bij tuinL , Eenen scaak inhakken , waar
men hem wil buigen.
Naxia,Naxium, in., on: Pierre de Naxos,
f_ Polijeesteen (der ouden) , no.
Naye , f. in eene leilaag , elder van yreemde stoffen, vr.
Nazaréens , m. p1. Nazareèrs , no. norv.
Nazaréisone , m. Leer der Nazareërs , vr.
Nazièie , f. Plaats , waar men fuiken
ze;, vr.
Ne , adv. veelal gepaard met Pas, Point,
als : Ne . . . pas , NC . . . point, Niet;
zie ook Jamais , Aecun , Personne , Guè
re, Rien , etc.
Nb , ée , p. p. van Nattre , Geboren ; NouveHement -, Jong geboren ; Aveugle -,
Blind geboren ; - coiffé , Met een' helm
geboren ; fam. II est - prik, Men beheeft hem niet te nood/gen. *-, ée,
adj., als: Bien -, Edelgeboren, Pan
eene edelegebooree; ook: Goedaardig,
Edelaardig; Mal -, Ontaard; Mort.
né, adj. Dood geboren; Nouveau.né, be,
adj . joisggeboren ; Premier -, no. , Eerstgehoreno, no.
1'éanmoins, ode. Echter, Evenwel, Niettemin , Nogtans, Niet:egenstaaude
Desalniettemin.
iVietigheid,
Néant, no. Niets, o.
y r.; Homme de -, Nietig »oenseh, no.
* - , bij regtsgel. ., als : IVlettre une appellation au - , Een appal afwijzen;
lVlettre - snr une requite , Nos l op een
request zetten.
Nébel , no. soort van Psaltérion der He-

breërs.

Nébride 1, f. vel van een jong bert, waarmede zich de volgelingen van Bacehus
bedekeen.
.,
Nébuleuse , f. soort van slang.
Neveister , vr.
Nébuleux , use, adj. Nevelachtig ; van
hier: EtoiJe nébuleuse, zie Nébuleuse.
* - , m een viscio.

Nébulosité, 1. w.gebr., Nevelaclstigheid,vf.
Nbcanées , f. pl. Blaauw en wit gestreeP.
te lijnwaden , o. meerv.

Necboog, no. soort van paimboom.
Nécessaire , adj. Noodzakeljik , Noodig
(voor , h), Aroodwendig ; Etre - de on

que, Noodig zijn te of dat. - , fl1.

Noodig , noo dzakelijke , o. , Benooe

digdheden , vr. norv.

0.

, Reiskastie,

ToiletdoeS, Sc/ieerdoos, vr.
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*-w, Geriefelijkheden, vr. snrv. *-r^
Sekreet , Geheim gemak , o.
Nécessairement, adv. Noodzakelijk, Nood-

Negative , f. Ontkennend voorstel , o.;
Soutenir la -, Demeurer on Persister dans
la -, Ontkennen. *---, Weigering,
vr. ; van hier : Etre sur la - , Gewoon

wendig. * --, Onvermí jdeli j k.

Nécessitante, adj. f. , als : Grace
gende genade , -er.

-

, Dwin-

Nécessité , f. Noodzakelijkheid , Nood.
'wendigheid, yr. ; van hier: De --,
ZVoodzakelijk, Noodwendig. * -, Nood,
tja. , Behoefte , Ellende , vr. ; spr. w.
Faire de - vertu, Taman den nood eene
deugd raak en ; -- n'a point de lol , Nood
breekt wet. *-- pl. Nécessités, Nood
Behoef -tive.ndgh,Boen
ten , vr. mrv. ; van hier : Satio aire aux
nécessirés de la nature , De natuurlijke
behoeften voldoen ; Aller a ses nécessités , Zijn gevoeg doen.

Nécessiter, v. a. w. gebr., Noodzaken,

Dwingen.

Nécessiteux, use, adi. Behoeftig.
Neckscein , m. zekere tinerts,
Nec plus ultra , zie Non plus ultra.
Nécrographe , m. w. gebr. , Beschrijver
der lijken, m.

llécrographie, f. w. gebr. , Beschrijving
der lijken , vr.

Nécrologe, m. Lijst der dooden , Dood.

lijst, vr.

Nécrologie , f. Levensberigt van venen
doode, o.

Nécromance , Nécromancie , f. Geestenbe.
zwering, Zwarte kunst, vr.
Nécromant,m.weleer,Geestenbezweerder,m.
Nécrophobie, f. Prees voor den dood, vr.
r écrose , f. Beenbederf, o.
Nectaire, m. Honigkelk (in de bloemen), m.
Nectar, m. 1Vektar, Godendrank, m. *-.,
in de nat. bist., Honig (in den honig.
kelk der bloemen) , m.

Nectique, adj. Zwemmend; Pierre -, Zwemsteen , m.

Nectopodes, zie Rémipèdes.
? écyomancie , zie Nécromancie.
Nécysies, f. pl. bij de Grieken, Lijkfees.
ten , o. meere.

Nef, f. veroud. , Schip , o. * — , in de
bouwk, Ruim , (Schip , o. , Buik , no.)
eener kerk , o. * - , als : aloulin à -,

Op een schip gebouwde watermolen, m.
--, zie Nife.
Néfaste, adj. van dagen , Noodlottig ,
Heilloos.
Nèfle, f. Mispel, m.
Néfl:er, in. Mispelboom , on.
Négateur, m. w. gebr., 4fvallige (van de
R. K. kerk) , m.
Fá:5

Négatif, ive , adj. Ontkennend.
Négatiotl , f. Ontkenning , vr. * - , 4f.
d van alle eigenschappen , vr.

zijn te weigeren.

N égativement , adv. Ontkennend.
Négligé, m. Huisgewaad, Huiskleed (eener vrouw) , o. ; Etre en -- , Ongekleed
zijn. * .-, Oe , adj. Verwaarloosd ,
Slordig.

Négligement, m. I7erwaarloozing , vr.,
Verzuim, o., 2chteloosheid , vr.

Négligemment , adv. 4chteloos , Onacht-

zaam , Slordig.
Négligence , f. machteloosheid , Onacht-

zaamheid , Nalatigheid , vr. , Gebrek
aan zorg of vlijt, o. ; - on Négligences de style, Slordigheid in den stijl,
vr. *-, pl. Négligences, (in een' goeden zin ,) Nalatigheden , vr. meerv.
Négligent , te , adj. 2chteloos, Onachtzaam , Nalatig, Lui, Traag.
Négliger, v.a. .Ver w a ar l oo z en , Verachte.
loozen , Verzui reen. * -, Verwaarloozen, Niet bezoeken. * _ (se), v. pr.
Zich verwaarloozen , Niet de behoorlijke zorg voor zich zelven dragen ;
ook : Zijne bezigheden verwaarlooeen.
Négoce, m. .Handel , m.; Faire on manvals - , Een schandelijk beroep drijven, Iets schandelijks bedrijven.

Négociable , adj* Te verhandelen , Bruikbaar in den handel.

Négociant , m. handelaar , Groothande-

laar,, Koopman,, Negocáant, m.
Négociateur, us. Onderhandelaar, m.
Négociation, f. Onderhandeling, vr.
Verhandelen (van venen wissel) , o.

Négocier , V. n. Handelen , Handel dri j ven. * - , V. a. Verhandelen ; -- use
lettre de change , Benen wissel verhan-

delen. * --, Onderhandelen over, Pegen tot stand te brengen. * - (se), v.
pr. Verhandeld worden; ook : In onderhandeling zijn ; Il se négocie q. ch.
dans cette cour, Men is aan
hof
over iets in onderhandeling. °
» ègre , m. Neger , m. ; ...La trite des négres, De sll venhardel , m.; fig. fans.
Traiter q. q. comme on -, Iemand als

eenen slaaf behandelen. * _, zekere
aap.

Négrepelisse , f. soort van katoen.
Négrerie , f. Negerhuis , Negerdorp , o.
Nègres-cartes , f Pl. zie 117orillon.
Négresse , f. Negerin , vr. ' -, naam van

eenige soorten van schelpen.

Négrier , adj. m. , als : Vaisseau -, Ne gerschip, o.

égrillon , m. Kleine neger, m.

NEGR

NEPH

Negrillonue , 1. Kleine rejerin , vr.
1'grio, ni. zekere kleine druif.
?égromancie , etc., zij Nécromancic, etc.
groph2ge , in. w. gebr. , Voorstander
van den slavenhanilel, in.
Négrophile , m. Vijand van den slaven
handel, us.
Igus , m.„ ale: Grand — , titel van den
keizer van iThyssinië.
?'éidc, f. geslacht van insecten.
Neige , f. Sneeuw ,vr. en o. ; Oeufs a la -,

Néoméniaste , us. Die het feest der osieu m
we maan vierde.
Néonsénie , f. Nieuwe maan , yr. _,
Feest der nieuwe maan , o.
Néophyte m. in de eerste kerk , Nieuwe.
hug , Bekeerling , us.
, us. et F. bij de
zendelingen , Nieuw bekeerde , us. en 'or.
Néotérique , adj. ongebr. , Iledendaagsch.
Népapantototi, us. zekere wilde eend.
?épente , f, geslacht van planten.
iNdoor , in. als : Baguettes on Bâtons de
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Gekmutste eijeren. bij conih, Neige,

yr. * , bij viottenmak. , Begin van

een

vlot , o. —, zeker boordsel, Neige, yr.
Neiger, V. 51. imp. Sneeuwen.
Naigeux, use , adj. Sneeuwachtig.
rIci11e , f. bij knip. , Werk , o.
e1entsjunda , f. soort van morel.
:Néli, m. Ongeboisterde rijst, m.
Ri/sekaf, o.
Ie1ina, in. zekere 'witte zalm.
Nématocères, m. p1. zie Filicornes.
Nimé'ens , m. pl., als : Jeux — , Nmnselsc/se spelen, o. meerv,
Néméoniqae , rn Overwinnaar bij de Nemèische spelen , us.
Néniésis, f Godin der regtvaardighcid,
1Vmesis , vr.— , bij de ouden , ze.
loert plant , welke men thans niet leent.
1érnolithes, f. p1. zekere boomstesnen.
rÇénies , L p1. bij de Roos. , Lijkznngen,
no. meerv.
enni, adv. fain. ]Veen.
rénuphar , rn geslacht van planten ; van
Isier : — blanc, 1'Vaterlelie , vr.
Néocorat, us. Post van ?éocore , us.
Néocôre , m. bij de ouden , Tempelbewaar.
— , Stad of Pro vincie,3 die
der , m.
een' tempel ter core van Rome of de
iceizere had laten bouwen , vr.—,
thans Koster (in de Griekse/te kerk) , us.
r'éoénie f. feest ter eere van Bacchus
op den dag , ivauneer men bet eerst
den. nienwen 'wijn proefde.
éogra
phe , adj., al: Auteur -, on
us. Schrifver , die eesse nieuwe of an.
deco spelling heeft, us.
Néographisme, rn Nieuwe f 4ndere spel
hug , yr.
éologie, f. Uitvinding, Invoering, yr.
of Gebruik van nieuwe woorden , o.,
Neologie , 0.
éologique, adj. Het gebruik van nieuwe
,veorden betreffende , Neologiscis.
Néologiser , v. n. w. gebr. , Nieuwe woor.

den smeden en invoeren.
Néologistne, in. Zucht , om nieuwe woorden in to voeren , vr.
éologue , us. Jnyoerder van nieuwe voor
den M.
-

,

Neperiaansche staafjes, o. weer'.
D.Zéphalies f. pl. Offeranden met honig.

water, vr. useery.
Néphéline, f. zekere bergstof.
éphélion , us. zeker nick/c op het horen.

vlieg.
Néphélolde , adj., als : Urine —, Wolk.

ac/stige pis, vr.
Néhralgie , f. L endenp ijn , Nierenp ijn , vr.
Niphrelminthique , adj.., als : Ischurie — ,
Pisopstopping door wormen in de zie-

ren veroorzaakt, yr.
Néphrempheaxis, f. Verstopping in de zie-

ren, vr;
Néphrétique , adj. Tot de pijn in de zieren beheorende , of dezelve stillende;
Colique — , Nierpijn , vr . ; Remède —,
Middel tegen de nierpijn, o. in
de plautk. , als : Bois —, zie Bois du
ben. * m. Mid"'el tegen de nierpijn, o. Iemand die met nierpijn
gekweld is.
Néphritiquc ., zie Néphrétique.
Néphrographie, F. Beschrijving der zieren , vr.
Néphrolithique, adj., als: Ischurie -, Op..
stopping der pis , veroorzaakt door
steontjes in de nieren , vr.
Néphrologie, f. Verhandeling over de
nieren, vr.
Néph ro _ph1egzatiq1e , adj., als : Ischurie
—, Opstopping der ph door vers/if
using der vaten, vr.
Néphroplégiqne , adj. , als : Ischurie -,
Pisopstopping door eeze verlamusing
der vieren, vr.
NéphropléthoriqUe , adj , als : Ischurie
Opstopping der pis door yolbloedigheid
der nieren , vr.
Néphropyique, adj., als : Ischurie —, Op.
stopping der pit door etter in de zieren , vr.
Néphrospastique , adj. , als : Ischurie — 9 Op.
stopping door krampen in de nieren, vr.
Néphroste , f. Vlies om het stof der Ly
copodes, o.
Néphrotomie , f. Ontleding der nieren, yr.
*_, uns ebe w erkiflg, om den steen out
de nieren te snijden , Yr.
-

-
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Néphrotrombode , adj., als : Ischurie
Pisopstopping door geronnen bloed in
de nieren, 'yr.
épotisnie , fl1. Nepotismus , o. (d. i. in
vloed, 'weRen de pius aan zijne neven,
enz. op de regering toestaat.)
Neptune , in. in de fabel!. , Neptunus , in.
Neptuniens, in. pl. Natuurleundigen, welke
de vorming des aardbols grootelijk:
aan he: water toesc/irijven , in. nary.
1ère , na. bij de Cbaldeërs , 600 jaren.
Néréide , f+ geslacht van wornien , Zee.

duizendbeen, 0.
Zeenimf, yr.
Nerf, in. Zenuw, yr.

in de fabel!.,

Pees, vr.;
Van hier : - de boeuf, Biollepees , yr.;
lig. Pit, Kracht, Ziel, Zentiw, vr.
* - , in de bouwk, zie Nervure. '°.-,
in de plantk., Buis, vr,, Kanaol, o.,
waardoor de vochten vloeijen. °.-, bij
boekbind. , Rib , vr. in de koolin,,
Steenader , vr.
Nerfférnre, f zekere verwrikking aan
de voorpooten der paarden.
Nérinde , f. soort van raf'.
Neroli , in. Viugge oranjebloesernolie , vr.
éroniens , adj. m. , als : Jeux - , Spelen
van Nero, 0. meerv.
I'éros, m. bij de ouden , Periode , we/h
diende, om de nieuwe maan op den
zeifden dag der maand te doen inval.
len, vr.
Nerprun, m. geslachrvanplanren, Kruis.
doorn , m. ; zie Bourgètae.
Nervaison , f. w. gebr. , Zenuwen , vr.mrv.
Nerver ,, V. a. Met pezen overtrecken.
bij boekb. , Met ribben waken, Ribben.
Nervenx , use , adj. Zenuwachtig ; Fluide
—, Zenuwvoc/at, o.; Ma!adie nerveuse,
Zenuwziekte , vr. ; Genre - , Zenuw.
, Gespierd , Sterk ; fig.
gestel , 0.
Gespierd , Krachtig,
Nervin , adj. in. , als : Remède — , ou:
m. Middel ter versterking der zenu
wen, o.
Nervoire , f. Ribstenzpel , on.
Nervides , f. Pl. in de plantk., zekere vaten.
—,
Nervere , f. bij boekb. , Ribben , o.
Ribben (van een beek) , vr. nary.
zeker boordfe tot sieraad. '—, in de
pintk. , Rib , vr.in de bouwk.,
Ribbing , Rib , yr.
§ Nescio vos , ado. fan. (Ik ken u niet;
am te zvggen :) Dat gaat niet, Daar
is niets aan te doen.
Neskhy, na, .lrabisch lettorstiarift.
Nesle , f. esne oude Fransche munt.
Net , tte, adj. Zindelijk, Zuiver, Schoon,
Rein; van hier: Sain at — , Frisch en ge.
zond. * 3 in den handel , Zuiver, Netto.
-

*_!, Klaar, Duidelijk, Geonakkelijk.
* - , Ledig ; Trouver la maison nette,
Het huts ledig vinden; Faire la ma!son nette , 4 1 Ic bedienden afdanken;
Avoir les mains nettea , Zich niets op
true ongeoorloof'de wijze toegeëigend
hebben; Avoir les mains nettes de q. ch ,
Onschuldig aan iets zijn ; Je veux avoir
Ie coeur —, Ik wil het weten ; fain. Le
cas de l'accusé nest pas , De aange.
klaagde is niet zuiver. van deos
geest, Helder, Vrij. *., Effen, Glad,
Net, Zuiver; van hier: Avoir la voix
nette , Eons zuivere stem hebben; Spr. W.
— coinine one perie , Zoo zuiver als
een brand. *_, ado. Bot, Eensklaps ,
Plotseling , Lamp ; fig. fain. Rondborstig , Foor de vuist.
, na. als
lVlettre au -, In het net overschrijven,
over teekenen , ove rbrengen , overwerken.
Nettement, ado. Zinde/ijle , Rein. —,
Duidelijk, Klaar, Naauwkeurig. *
Rondborstig , Ro n duit.
Netteté, f. Zuiverheid, Reinheid, Netheid, vr.
, Klaarheid„ Helderheld, vr,
Neteoiernent , na. Reiniging , yr. , Schoonma/een, a.
Nettoyer ,, V. a. Reinigen , Zuiveren,
Sc/soon maken; fig. Zuiveren, Meer
klaarheid of duidelijkheid in iets brengen. ' - , Ledig en Ledig maken , Al
de meubelen uit (ecu buis) halen; fig.
Ie tapis , Alles winnen.
Neuemein, na., soort van saus.
Nenf, adj. numér , , 317egen ;
at demi,
Tiendeha/f. * -, Negende; Charles —,
Karel de negende. , na. Negen , vr.;
van hier: Encrer dans le — , dans son ,
(van cane zwangere vrouw ,) in de sacgende maand gaan; (van canon zieke,)
Den negenden dag naderen. * _ , uve,
adj. Nieuw; van hier: Bois — , Met
schuiten aangevoerd brandhout , o.;
spr. w. I! n'r a rien tel que le balai
Nieuwe bezems vegen schoon ; Faire
corps —, liet i/ge/sauna schoen maken;
Faire maison neuve , Nieuwe bedienden
j

—,

aanschaffen.

*- ,van personen, Nieuw,

na. Nieuw,
Jo ng, Onbedreven.
Nieuwe, o.
alt: A —, ado.
Nieuw; Blanchir t —, Nieuw wasschen;
De—, Tout de —,Nieuw, in het nieuw.
Neuf-huit, na. Negenachtste maat, 'yr.
Neuf.quatre, na. ZVegenkn'artsmaat, vr.
Neurne, na. Verlenging caner zangnoot,yr.
?eure , f. Haringbuis , vr.
Neutralement , adv. Onzijdig.
Neutralisation , f. Onzijdig maken , IVan.
traliseren , P.
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Neutraliser, v. a. in de scheik. , Onzijdig
maken, Neutraliseren. *—, n, w. Matigen, Temperen , Bedaren.
Neutralité, f. Onzijdigheid , vr.
Neutre , adj. Onzijdig , Neutraal. * —,
in de spraakk., Onzijdig. * —, in de
scheik., als: Sel — , Onzijdig zout, o. *—,
in de nat. bist., Geslachteloos, Deszelfs

geslacht niet kunnende voortbrengen.
Neuvaiue,f.Negendaagsclie gebeden, o.mrv.
Neuvième, adj. Negende. *--, m. Negende
dag, m. *,Negende(deel),o.*_,f.
in de toonk. , Negende , vr.
Neuvièment, adv. Ten negende, In de

negende plaats.
Neveu , m. zoon van broeder of zuster ,
Neef, m.; — h la mode de Bretagne,
Zeon van Benen vollen neef of van Bene
volle nicht, Halve neef, m.; Petitnetveu, flchterneef, m. * — , in de diehtk.,
enz. , als: Nos neveux , Onze naneven,

m. ree rv.
Névralgie , f. Zenuwsmart , vr.
Névrilème, m. Zenuwvlies , o.
Névritique , adj. Goed voor zenuwziekten.
Névrographie , f. Beschrijving der zenuwen , vr.
Névrologie , f. Verhandeling over de ze.
nuwen , vr.
Névroptère, m. geslachtnaam der insecten met vier netvormige doorschijnende

vleugels.
Névrose , f. Zenuwkwaal, Zenuwziekte, vr.
Nt vrotomie , f. Ontleding der zenuwen, vr.
Newtonianisme , m. Stelsel van Newton .. o.
Newronien , nne , adj. Newtoniaansch ,
Taman Newton.
Newtonisine, zie Newtonianisme.
Nez, in. Neus , m.; — aquilin , Haviksneus, m.; — camus , Stompe neus, us
— retroussé , I'Vipneus, m. , -- épaté ,
Platte neus , us. ; — évasé , Breede neus ,
m. ,. - de perroquet , Papegaaisneus,
m,; — camard, Stompe neus, m.; Par.
Ier de —, Door den neus spreken
Saigner du —, Uit den neus bloeden;

fig. fam. Ne pas voir plus loin que le
bout de son — , Niet verder zien , dan
zijn neus lang is; Tirer les vers du —
b q. q. , Iemand het gehsi m ontlokken ;
Jeter toujours use chose on — de q. q.,
Iemand gedurig iets verwijten, Iemand
iets gedurig vp zijn brood geven;
Saigner du --, IZerlegen stam , Iemand
in den steek laten, Zijn woord niet
houden ; Mettre le — dans une affaire,
Eene zaak beginnen te onderzoeken;
sur les livres, dl.
Avoir toujours le
tijd met den neus in de boeken zitten,
,altijd bij Zijne boeken zitten , -danM-

NICH
houdend studeren; Mettre le — dans les
livres, Dan neus in de boeken steken;
Mettre son — , Ie — , Fourrer son —
o a l'on n'a que faire, Zich met dingen
bemoei jen, die ons niet aangaan ; Mettre son -- partout , Zijn' neus overal
insteken ,. Mener q. q. par .le — , Iemand
bij den neus leiden ; Donner du — en
terre , Bet onderspit delven; Se casser
le —, Zich te leur gesteld zien, Te
leur gesteld worden; Donner sur le à q. q. , Iemand eene vernederende berisping doen , Iemand op de vingers
kloppen; Soutenir q. ch. au — de q. q.,
Iets in iemands gezigt staande hou
Dire des injures aux de q. q., le--den;
»zand beleedigesz in zijn aangezigt
zeggen; Wire au — de q. q., Iemand
in zijn gezigt uitlagchen; Avoir tin
pied de — , Er reset een' langen neus
afkomen , Eenen neus krijgen. * —,
fam. Gezigt, o., 1Veus, en.; Mettre
le — dehors, Den neus buiten de deur
steken; Regarder q. g. an —, sous Ie --,
Iemand onder de pogen zien ; On lui a
fermé la porte an —, Men heeft hem de
deur voor den neus gesloten. * —, Neus,
Reuk, m.; Avoir bon —, Avoir le —
fin , Benen goeden neus hebben; fig.
fam. reel schranderheid bezitten. *r-,
in de rijsch. , als: Porter le — an vent
Den neus in den wind steken. * -- ,
in gieterijen, zekere pijp. * _ , Knop
of Neus (aan eene dakpan), m.; fig.
scheepsw. , Neus , m., Punt Cvan eer
schip), vr. *---, zekere visch.
Ni , couj. Noch; I1 n'a — ami, — ennemi,
hij heeft (noch) vriend , noch vijand;
— l'un — l'autre, Geen van beiden.
Niable, adj. Te loochenen, Te ontkennen.
Niais , se , adj. bij valk. , als : Oiseau --:
Nestvogel , Jonge vogel , dien men uit
het nest genomen heeft, m. * —, Dom,
Onnoozel, Onbedreven. * -- , Zot ,
Dwaas, Ongerijmd , Onnoozel. * _,
m. Dommerik, Onnoozele hals, Bloed, m.
Liaise, f. Onnoozele, vr.
Niaisenaent, adv. Dom , Onnoozel.
Niaiser, V. n. Zich met beuzelingen onledig houden , Beuzelen.
Naaiserie, f. Beuzelarij , Beuzeling , vr.
* —, Domheid, Onnoozel beid , vr.
Niche, f. His, vr. *—°, fam. Poets, vr.;
Faire sue — h q. q. , Iemand eene poets
spelen , hakken.
Nichée , f. Nest vol , o. , Jongen , m.
sarv. , Nest 9 o,; fig. fam. Gebroed, o.
)dither , V. ii. Nestelen. * -- , v. a. fam.
Plaatsen , Neirzerten. * -- (se), V.
pr. Zich neêrzetten ; fig. Zich nestelen.
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Nichet , m. Nestel, o.
Niehoir, in. Broeikooi (voor kanarievogels).
? ick-coronde , m. zekere kaneel.
Nickel , m, zeker metaal , Nickel , m..
Nicoteux , m. stuk eener dakpan.
Nicotiane, f. Tabaksplant, vr., Tabak, m.
Nictation , f. zie Clignotement.
Nid, m. Nest, o. ; — de pie, Eksternest,
o. ; spr. w. boert. 11 croit avoir trouvé
la pie an — , Hij meent het gevonden
te hebben ; Petit à petit 1'oiseau fair son
--, Ronne is niet op éénen dag gebouwd,
Door vragen komt men te Rome; ook:
Vele kleintjes maken een groot ; fig. fam.
(van een slecht huis zegt men :) C'est
tun — à rats, un vrai — à rats, Het is
een regt krot van een huis , Het is
een nest. * -- , in het krijgsw. , als : de pie , zeker schilderhuisje. * —, bij
mijnwerk. , als: Mine par nids, Mijn
niet in aders gevonden wordt.-stof,die
*—, als: — de fourmis, een boompje.
*—, als: — d'oiseau, (eetbaar) Vogel-

Nil, m. zekere rekenmunt.
Nillas , Fm. zekere stof van boomschors en
zijde.
Nille, f. Rond spruitje uit den bloei jenden wijngaard , o. * —, bij tuint. ,
zeker sieraad om een bloemperk. *—,
bij steed., zeker ijzer aan kerkven•
seers. * — , bij snarenmak. , Klein twi j nwiel , o. * -- , zeker handvatsel.
Nilomètre, m. Nijlmeter, »s.
Nim, m. soort van laken.
Nimbe, m. Stralenkroon of Glorie (om
het hoofd der heiligen, of op sommige
munten om liet hoofd der keizers), vr.
Nippe, f. meestal p1. Nippes, al, wat tot
opschik dient, Kleederen en huisraad,
o. meere.
Nipper, V. a. Uitrusten , Van kleederen
en huisraad voorzien.

nestje,

0.

Nidoreux, use , adj. Brandig of Verrot
ruikend.
Nièce, f. dochter van broeder of zuster,
Nicht, vr.; Petite -nièce, 4chternicht,
yr. ; — à la mode de Bretagne, dochter
van eenen vollen neef of van eene volle nicht, Halve nicht, vr.
Nielle , f, eens plant, onder deze inzon.
derh. eene bloem, ook Cheveux de ilénus, Venushaar, o. * — , Dravig , in.
* —, Brand (in het koren) , m.
Nieller, V. a. Door den brand (in het
koren) bederven.
Nier, v. a. Ontkennen, Loochenen; van
kier : -- un dépót, Ontkennen, dat men
iets in bewaring ontvangen heeft.
Nife, f. Oppervlakte eener leibank, vr.
Nigaud , de, adj. fam. Donn , Onnoozel ,
Mal. *....,m. Onnoozele hals, Dwaas,
we * — , een vogel.
Nigaude , f. fam. Zottin , vr.
Nigauder, V. n. fam. Beuzelen,, Zich met
beuzelingen onledig houden.
Nigauderie, f. fam. Beuzeling, Nietig.
he*d, vr.
Nigelle , f. ,jufertje -i n-het -groen , o.
Nigoteaux, m. p1. Stukken van dakpannen,
o. meerv.

Nigriilo, zie Negrio.
I igrin , m. verscheidenheid van Titan(
oxydé ferrifère.
Nigrine , f. geslacht van planten.
Niguas , soort van worm in Indië.
Nihil -album , in. weleer , zie Zinc oxydé.
Niired , zie Niche!.
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Nippis, m. zeker lijnwaad.
Nique , f. fam. , als: Faire Ia — It, Den

spot drijven met.
Niquedouille , m. vuig. ' Uilskuiken , o.
Nise , zie Nife.
Nispie, f. Bene Turksche goudmunt, ongeveer f 2.50.
Nitrate , in. in de nieuwere scheik. , Ni tra turn , o. ; — de potasse, Salpeter , o.

Nitre, m. Salpeter, o.

Nitreux, use , adj. Salpeterachtig.

Nitrière, f. Salpetergroef, vr.
Nitrique , adj., als: Acide —, Salpeter zuur , o.
Nitrogétie, m. zie Azote.
1Nitro-rnuriate, in. Salpeterzuur keukenzout, o.
Nitro-muriatique, adj, Acide —, zeker zuur.
Niveau, m. l 'aterpas, Paslood, o.; van
hier: Dresser an — , avec le —, ffaterpas zetten; Mesurer on Ajuster an —,
avec le — , Waterpassen , Met het paslood meten. *--, Plakte, die waterpas
is , vr.; De — avec, Au -- de, Waterpas met, Gelijk met; De —, Gelijk,
Waterpas; ^ Mestre de —, Waterpas maken; fig. Etre au — de, on de — avec,
Evenaren ; Se mettre an — de , Evenaren, De hoogte bereiken van.
Niveler, V. a. Waterpassen, Met het paslood meten.
Niveleur, m. Waterpassen, m.
Nivellement , m. Waterpassen , o.
Nivette, f. eene perzik.
NivBse , m. vierde maand van het republikeinsche jaar, Wintermaand (van
den 21 dec. tot a9 jan., of na een
schrikkeljaar van den 22 dec. tot den
20 jan.), vr.
Nobiliaire, m. Adelboek, o., Jijst der
adellijke geslachten , vr.
47
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Nobilier, ère, adj. Adellijk.
Nobilissimat, m. Waardigheid vara Nobi
lissinie , vr.
Nobilissiine , adj weleer, z ek ere eere.

§Nodus, na. Zenuwknoop, 770.
Noel, in. Kersmis, vr.; A , Te kers.
mis, vr.; Fête de —, Kersfeesc, o.
* — , Kersgezang , 0. ; Chanter des nohis Chanter _, Kerogezangen Zingen.
Noeud, in. Knoop, 710. — coolant, Schuif.
knerop , Strik, no. zeker sieraad,
als: — de diamant ,Diamanten knoop,
Strik, no,, Diamanten boot, vr.; fi g.
Knoop , no. j, Moeljelijkheid, Zwangheid, vr.; Trancher le —, Den knoop
doorhakken; Voila le — de l'affaire

titel, /1/leredeist. m. Lid van
den hoogsten adel, o.
Noble , adj. Edel , Adellijfc ; spr. w. Ii
est - cornrne le ri, BIJ is zoo goed
van adel , als de koning. , Edel,
J7oor:reffelijk , ileerlijk , Verheven
van hier : Parties nobles , Edele deelen,
0. rnry.
0. meerv. ; ook : Schaamdeelen
*__, 4dellijke , Edelman, m.; Les
nouveaux nobles, De nisuwe adel, m.
*_, Edele, Verheveee, 0.
Noblement, adv. Edsl, Voortreffe lijk,
Heerlijk. *_ 4 1 s een ede/man.
Noblesse, f. Adel, .4 de/dom, vs.
,

—,
4del , m. , Edel/joden, m. meerv.
Ede/held, vr., 4del, m., Verhevenheld, vr.
Noce , f. Voltrekking des huwelijks , vr.;
van hier: Don de noces., Huwelijks-.
, Pl. Noces , Huwegeschenk , 0.
lijk, o.; doch enkel in: Premières
noces, Secondes noces, etc., Eerste
Tweede, ens. huwelijk, o.; Se marier
en secondes noces, Voor de tweede maal
trouwen , Eene tweede vrouw nemen.
*_, on: Noces, Pl., Bruiloft, vr.;
-.- de village , .Dorpsbruiloft , vr.; Les
noces de Cans, De bruiloft te Canaan,
vr. ; Payer Is — , De bruiloftskosten
betalen; G arçon de la — , Speelnoot, zn;
fig. Je n'ai jamais été a telles on a pareilles noces , Ik ben nog nooit zoo behandeld ; ook: ik ben nog nooit in
zulk een gevaar geweest ; spr. w. II va
a Ia guerre comme., aux on a des noces,
comme a Ia noce , Bij trekt ren strijde, also fhij naar eene bruiloft ging.
Bruiloftsgasten , m. mrv, , Bruiloft, vr.
Noçher, na. bij dicht., Stuurman, m.
Noctambule, ve'. zie Somnambule.
Noctambulisme , zie Somnambulisme.
Noctilion , in. geslacht van dieren , zie

Bec. de-lièvre.
Noct.iluque , adj. Bij. nacht lichtend of
gihuterrud.
'oocturIabe, m ZLa hcwzjzer no

Nocturite, acij. Nachtelijk ; Vision
Nachtgezigt 0. ; Assemblée.) Nach te
,

lijke vergadering vr.; Arc —, Nachtboog , no. — .j - van planten en dieren,
als : Oiseau — , Naciotnogel , m ; Plan.
te — , Nachtplant , vr. * -,m. een

van-4e drie deelczder. metten , Nacht-.
gèzang, 0.
Nucturaernent, adv.: W.' gebr., Bij nacht'

Daar ligt dc knoop. s—, Band, no.,
Verbinding, vr., Knoop, no.; Noeuds
do manage , Huwelijksbanden , m. flora'.
* — , aan plantgewassen , Ge/tiding,
vr. , Lid , v., Knoop , no, , Oog , o.
aan boomen, Knoest, Noest,
Kwast, m. *_, Knobbel, Knokkel, m.;
— de la gorge, Keelknobbel, on., Strot.
tenhoofil , 0. ; Noeds des doigts , Knokkels der vingers , no. meerv. ; fig. fani.

Son ris ne passe pas le - de Ia gorge,
hij lacht gedwongen. *—,Beentje , Lid
(van den staart tiener kat, enz.), o.
iSoguet , m. Groote platte langwerpige

mand met een handyatsel in de lengte. vr.
Noir , re. adj. Zwart; van hier: Bétes
noires, Zwart wild (d. i. wilde var.
keus) , o . , Viande noire, Zwart vleescio
(dat is vleescla van den haas, enz
dat eene eenigzins donkere kleur
heeft ,) 0. ; ook t Dieren , welke zwart
vleescio hebben , o. mrv. ; Blé — , Boekwelt , vr. — , Blond en blaauw,
Zwart. Zwart , Duister, Somher, Donker; van li/er: Froid—, Koude hij eene zeer betrokkene lucht,
a'r. ° — , Zwart, 1/oil, Morsig; fi g.
Zwart , Zwaarmoedig, Somber, 4/ce.
lig , Droefgeestig. , Zwart , 4f.
.cchuwelijk, Verfoeijeuijk , Snood, Boos,
Verwaten. Zavart, 0., Zwarte kleur , yr. ; fig. Passer en Aller dos
blanc an , Plotseling van het eene
uiterste tot het andere overgaan. —,

als: - a noircir, — de fumée , Zwartstil , o. ; — d'ivoire, ivoorzwart. o.; -.cle terre, Zwart krijt, o. ; fig. Voir tost
en - , Alles met eene zwarte kleur be!.
dekt zien. Zwarte, Neger, no.
Noirâtre , adj. Zwartachtig.
Noiraos.d , de, adj. Met zwart haar en eene
bruine kleur. * _ m. Zwartkop , m.
Noiraude , f. Zwartkop , vr,
Noirceur, f. Zwartheid, Zwarte kleur,
vr. ; fi g. Zwaarmoedigheid , Somberheld , Droefgeestigheid, vr. , 4f.
schuvelljA'Iseid, Snoodheid, vr.
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Noircir, v. a. Zwart maken ; Se la barbe, Zijn' baard zwart naken ; fig.
Zwart nzaken , Bezwalken g t, In een
kwaad daglicht stellen ; ook : Somber
n2aken, Zwaarmoedig maken. *..(s e ),
V. pr. Zwart worden; ook: Donker
ivordcn, Betrekken; fig. Zich bezwal.
ken, bezoedelen , onteeren. v n.

silgileid, vr., Titel, no,; van hier:
Au - de , In den naam van. - Naam,
Roem, m., 4anzien, o. °-, in de
spraakk., Naamwoord, e.; - substantjf,
Zelfstandig uaamwoerd o; .-propre,
E:gennaans, in.
Nomade , adj. Zwervend; People'— , Her.
dervolk , 0. in. als : People de
nomades , Herdervolk, Zwervend volk, o.
Nomance , Nomancie , f. Waarzeggerij
nit icmands naam , vr.
Nomarque, in. in Egypte, Landvoogd,m.
Nomble , in. Bil van een hert , vr.
Nombrant , adj. in . in ; Nombre -, Onbu.*
noeusd getal , o.
Nombre , in. Getal , o. ;
nombré , Be.
noemd getal , o. ; Ii nest Ut que pour

Zwart worden.

Noircisseur, in. Zwartverwer, in.
Noircissure , f. Zwarte vlek , vr.
Noire , f. Zwarte noot , vr.
Noise , f. fain. Twist, m., Ruzie , vr.;
Chercher - a q. q. , Ruzie met iemand
zoeken.

Noisetier, in. Hazelaar, no., zie Coudrier.
Noisette , f. Hazelnoot , vr.; fig. Donner
des noisettes a ceux qui n'ont plus de
dents , Iemand iets geven , waarvan hij
geen gebruik meer kan maken. s—,

als : Couleur de -, Hazelnotenkleur,vr.
Noix, f. Noot, Walnoot, Okkernoot,vr.
* - , Noot , vr. ; - de galle , Calnoot,
vr. ; - muscade , Muskaatno ot , vr, ° -'
zie Noyau. *, Kleine lelier in de
schouder van een kalf,vr. *..., scheepsw. ,
du cabestan , Knop van den
als :
, naam van verscheidene
spit , m.
dingen , die eenige gelijkheid met eene
hebben.
Nolet, in. Holle pan, vr.-, Zak
tusschen twee daken, m.
Noli-me-tangere, in. naam van eenige
planten , al: : Kruidje -roer.mij -niet, o.,
iJahamine , vr. of Springkruid , o.,
zeker boosaardig gezwel.
enz.
i200t

Iolis , Nolissement, m. Bevracheing van

een schip, vr.

Nolisser, V. a. Bevrachten. '`
de baptme,
Nom, m. Naam, in.;
Doopnaam , Voornaam , in. ; - de fa.
mille , Ccslachtnaara , Familienaam,
Pan , in. ; van hier : Répondre d'uue
chose sous son simple et privé - , Per.
soonlijk aansprakelijk voor iets zijn;
)__ de guerre, Diensinaarn, Soldaten.
naam, in.; ook: Andere naam, Verdichte naam , Vreemde naam , me; Dé.
diner son -, Zijnen naam zeggen,
opgeven ; spr. w. Je iie lui al jamais dit
pie que son - , ik heb hem nooit de
minste beleediging gezegd; On no lui
saurait dire pis que son - , 1-Jij is in
algemeene verachting, Zijn naam is

eene schandviek ; C'est nu homme Is qui
ii ne faut pas dire plus haut gun son -,

liii is zeer kort aangebonden; fain.
1'4ommer les choses par leur , De
dingen bij hunne regtc namen noemen.
*__, hij regtsfiel. , Z1aam, Vh 9 ifoeda'
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faire - , hij is daar slechts om het
getal vol te maken ; -, (beter : nul..
té ,) dizaine , centaine , Eenheid, tien.
tal, honderdtal; Au -, Onder het ge.
tal, Op de lijst; Sans -, Zonder ge.
ta/, Ontelhaar, Mon kan ze niet tel.
len; - d'or, Gnldengstal, o.; Livre
des Nombres , in den bijbel , ZVameri.
*_, in de spraakk., Getal, o.
Welluideudheid, o. Aantal, 0.;
11 a - d'amis , Hij heeft vele vrienden.

Nombrer , V. a. Tellen
Nombreux, use, adj. Talrijk. *_, Wel.

luide nd.
Nombril , m. Navel , isa.bij tuini.
in eene scheip,
Oog, Kniltje, 0.
Gat , o. -, in de kruidk. , als : blanc,
soort van kampernocije ; - de Vthius,
soort van plant, Vennsnavel, no.
Nome , m. bij de Grieken , Gezang , o.
* -, in het oude Egypte , Stadhouder.
- , in de algebra , Deel,
schap , o.

Lid, o.
Nomenclateur , m. bij de oude Rom., Naam
noemer, in. thans , Naanolijsten.

maker, no.
Nomenclature , f. Naamlijst , vr. , TIaamregister , 0.
Nomie, £ in zamenst, als: Econo&e, etc.

Nominal, le, adj. Naainswijze, Bij name ; Appel -, Naamswijzc oproeping,
vr. ; Prières nominales4 Rege der vorrn
sten , om in de openbare gebeden bif
name genoemd ee worden , v. ; Valeur
nominale , Nominale (d. i. bepaalde)
m. Schoolsehe wijsavoarde, vr. s
geer , in.
Ominataire , na. Benoemde (tot een geeste
lijk avob:), in.
Nominateur in. Benoemsr
Nominatif, in. in de opraakk., Eerste naamval, Nominativul, no.
Nomination , f. .0 e 110 e 0 i 09 , vr.
—,

47 *
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Nominaux, ni. p1. Schoolscha wij:geeren,
m. &' eerv.
Nomrné, ée, adj. Genoemd; Un - Pierre,
I —ei; zekere Peter ; A point - , Juist

ter snede, Net van pas ; A jour ,
Au jour -, bp den bepaalden dag.
Nommément , adv. Met name.
Normer, V. a. Noemen. * -, Benoemen,
,flanstellen. * -- , Noemen , Benoemen ,
Opgeven. * .., Noemen, Den naam van
... opgeven. * - (se), V. pr. Genoemd
%orden , fleeten.
Nomocanon , m. Verzameling van kerke•

li/lee wetten, vr.

I omographe, m. Wettenschrijver ,, m. * -,
_Schrijver over de wetten, no.
Nolnographie , f. Verhandeling over de

wetten, vr.
Nomophylax, an. bij de Ath., Bewaarder

der wetten , gin.
Nomochéce, m. bij de Ath., Magistpaatspersoon, Wetgever, m.
ioíompareil, ile , adj. Onvergelijkelijk ,
Weergdloos.
Nompareilie, f. naam van verscheidene
dingen, de kleinste in hunne soort.
* —, soort van zeer smal lint , Bies line , o. * -, zeker suikergebak , Muisjes , o. meerv. * -- , kleine druklet-

ter, Nonparel, vr.
Non, adv. 11Teen; - pas, Geenszins. *-,
Niet; - seulement, Niet alleen, Wiet
slechts ; .- Niet meer; ook: Ook
niet; Ni mor -- plus, Ik ook niet. *-,
m. Neen

, 0.

Non-fige , m. Minderjarigheid ., vr.
ï o.nagénaire , adj. Negentig jaren oud,
Negentigjarig. * -- , m. et f. Negentigjarige , w. en vr.
Nonagésime , adj. , als : - degré , on :
-, no. Negentigste graad , m.
Nonagone, m zie Ennéagone.
I onandre, adj f., als: Fleur -, Bloem
met negen vezeltjes , vr.
Nonante, adj. Negentig; van hier: Quart

de -, Kwadrant met vizieren van ne
graden, m.
-genti

Nonantième , adj. Negentigste.
Nonce, no. Pauselijke afgezant, lVun.

tins

NORD

NOMI

,

M.

Tonchalamment, adv..lchtelo.os , Slordig,

Onachtzaam
Nonchalance, f. .lchtelooslzeid, Slordigheid, Onachtzaamheid, Nalatighe.id,vr.
Nonchalant, te , adj. machteloos , Slordig
Onachtzaam , Nalatig.
Nonciature, f. Waardigheid van nuntius,
v r . *-, Tijd van de dienst eens nuncm:, in. * — , Gebied van genen nun.
tins, o. -

Non•conformiste, m. in Engel., Dissen-

ter, m.
None , f. in de R. K. k., een der zeven
kanonieke uren of getijden, dat na de
Sexte gezongen wordt.
Nones , f. p1. in den Rom. alman. , NVonae

(d. i. vijfde dag van jan., febr., apr.,,
junij , aug. , sept. , nov. en dec., en de
zevende der overige).
Nonius , m. zie Verrier.
Non-jouissance , f. Niet • gebruik , o.
Nonnain, zie Nonne.
Nonnat, m. Kleine visch , m., Kriel, e.
Nonne , f. Nan , vr.
Nonaette, f. Nonnetje , o., jonge non s
vr. * - , soort van adelaar. * -- , ze
-ker
rond koekje, Nonnetje , o.
Nonobstant, prép. .ZV ettegenstaande, Onaangezien.
0
Non-ouvré, ée, adj, Onbewerkt. *-, Bffen , Zonder bloemen.
Nonpair, Nonpaire, zie Impaire.
Nonpareilie , f. zekere appel.
Non plus -ultra, m. Grenslijn , die men
niet overschrijden mag, Uiterste grens
vr.
-lijn,
Non-résidence, f. Arwezighei.d (van de
plaats , waar men resideren moet), vr.
Non-sens , m. Onzin, m.
Nonuple , adj. Negenvoudig.
Nonupler, v. a. Negenmaal herhalen.
Non-usage , m. Onbruik , o.
Non-valeur, f. Kwade schuld, Oninbare
schuld, Non-valeur , vr.
Non.vue, f. Dikke nevel, M.
Nopage, m. Noppen , o.
Nopal, na. Konzenilje-cactus, m.
Noper, V. a. Noppen.
Nopeuse , f. Nopster , Lakennopster , vr.
Noquet, m. Reep lood op de hoeken van
een leidak, m.
Nord, na. Noord, Noorden, o. ; Étoile da
-, Noordster , Noor.dstar, vr.; Puissances da --, Noordsche mogendheden, vr.;
Mers du -, Noordsche zeeën, vr. mrv. ;
Degré de latitude - , Graad noorderbreedte , on. ; Le vent est - , De wind
is noord. *—, scheepses., als : Faire
Ie -, Noordwaarts zeilen.
Nord°caper, m. zeedier, Noordkaper, m•
Nord-est, m. Noordoost , Noordoosten,
o. • — , Noordoos tewi nd , m.
Nord-ester, V. n. Noordoost aanhouden.
* -, Noordoosteren.
Nord-est-quart-est, m. Noordoost ten oos ten, o.
Nord-est-quart-oord, no. Noordoost ten noorden,, o.
Nord-nord-est, m. Noord noordoost, oNorc nord-ouest, na. Noord noordwest, o.

741,

NO1ID

NOUG

Nord.ouest, in. Noordwest, Noordwesten,

*._, on: - d'infaniie, Schandviekken.
* - , op noten stellen of zetten.
Noteur, m. Muzijkschrijver, in.
Noti, m. Indigo van het eerste jaar, on.
Notice, f. Beredeneerd uitereksel , a.
opgave, vr. * - , Plaats.
Naauwkeurige Beschrijving van een
beschrijving ,
Boekenlijst, vr.
land, vr.
Notification J. Kennisgeving , vr.
Notifler ,, v. a. 4aakondigen, Berigten,

Noordwestewind, in.
!ord.ouester ,, V. ti. Noordwesteren.
Nord-ouest-quart-nord , in. Noordwest ten
0.

noorden, o.

Nord-ouest quart -ouest , in. Noordwest ten

westen,

0.

Nord , quart-norci-est , in. Noord

ten, o.

ten oos.

Nord- quart.nord-ouest, fl1. Noord ten wet ten , o.
Orimon, in . soort van palanquin in Japan.
Normal, le , adj., als : Ecole normale,
Kweeksc1ool i'oor onderwijzers , vr.
* - , in de nat. hist. , Geregeld , Regel.
matig. ° - , in de meetk. , zie Perpendicu1are.
Normand, de , adj. Gevcinsd , Bubbeizin.
-, ii,., als: Répondre en—,
nig.
Een dubbeizinnig antwoord geven.
Nos-, f. pl. zie Nones Nos , p1. zie Notre.
Nosographie , f Beschrijving der ziek.
ten, vr.
Nosologe ,

ten, vr.

f. Verhandeling over de ziek.

Nostalgie , f. Heimwee , o.
Nostomanie, zie Nostalgie.
§ Nota , in. Merk , o.. Noot , Nota , vr.
Notable , adj. Merkwaardig , ilanmerke.
lijk. -, m. 4anzienlijk burger,
Notabele , in.
Notablement, adv. 4anmerkelijk , Zeer,

Grootelijlcs.
Notaire , m. Notaris , in.
INotamment, adv. Met name.luzon.

derheid.
Notariat , m. Notarisanibt 0.
Notarié , e , adj. Notariëel , Doer eenen
,

notaris opgemaakt.

notation, f. Schrijver der getallen nset
cijfers , o.
Note, f. Merk, Teeken, o. ; van hier: d'infamie, on: Schandvlek, vr.
Aanteekening, vr. , Merk , Teeken , a.
*_, Aanmerking, Noot, vr. inden kooph. , Nota. Korte aanteekening,
,'r. ; van hier : Prendre - de q. ch ,
Nota van iets nemen.in de toonk.,
Noot , vr. van hier : Chanter la
,
zie Solfier; ook: Slecht zingen; spr. w.
.

U chante toujours sur la même , Het

is altijd de oude deun met hem; fig.
Changer de -, Chanter aur une autre -,
Pan toon veranderen , Uit een ander
vaaeje tappen ; Cda change la -, Dat
verandert de zaak. *_, Nota, Reke.
ving, vr.
Noté , ée , adj. Een' slechten naam heb.
bende.

Woter

, V.

,

a. Aanteeleenen , dannaerken.

Notificeren.uh. zie Hygrotnètre.
Notiomètre,
Notions f. Kennis , Duidelijke kcnnis,
v r., Begrip, Denkbeeld,

0.

Notite , rn oorspronkelijke rots.
Notoire , adj , Notoirement, adv. bij regeagel., Klaar, Wereldkundig,Blijkbaar.
Notoriëté . f. BlijkbâarIeid , Duidelijk
Iseid , Wereidkundigheid , vr.
Notre, pron. poss. adj, Ons , Onze..
Nôtre, pron. pose. a. Onze; Le -, La — %
De onze ; Les nôtres, Dc onzen , Onze
betrekkingen, Onze makkers, bloedver.
wanten , huisgenooten , ook a Onze onders ; Ne serez-vous pas des nôtres?,
Zult gij niet van onze partij zijn?;
Ces eff'ets sont nôtres . Deze dingen behoeren ons toe. *_,nz. Onze, Hetgene
ons toebehoort , 0. 2 Onze bezittingen
vr. sneers'.
Notule , f. w. gebr. , Kleine aaneekening
op den kant van een boek, vr.
Noué , in, adj zie Rachitique ; - de goutte, Pel jichtknobbels, 8tzif van do
jic/st;van een tooneelseuk: Ecrebien —,
Een' goeden knoop hebben.
None, f. Bolle dakpan, om het water, be
doen afloopen,vr *_, 1Vokpan,Nek,
Vette en- vochtige 'wei'Forst , vr.
- , p1. Nones , Ingewan.
grond , in.
deos van den kabeljaauw , a. nzeerv.
Nouées , f. p1. IJertendrek (van half mei
tot 'half augustus) , in.
Nouenient , rn enkel in: - d'aiguillette,
Nestelkneopen, o.
Nouer , V. a. Knoopen ; van hier : pop. l'aiguillette , Den nestel knoepeu ; Ca
cheval noue l'aiguillette, Ditpaard slaat
duchtig achteruit; fig - anitié, Vritnd
schap Sluiten; - une partie, Eene parvormen. * -, V. 1. 0U S (Se),
V. pr. Zich tot vrucht zetten; ook: La
goutte Se none , De jichestof Wt ziele
in dc gewrichten.
Nouet , m. Popje van specerijen 0.
Nouette , f. soort van dakpan.
Noueux, use , adj. Knoestig, Kwastig,
Noestig. *_, Met veleofsterke geladingen.
Nougat, in# zeker amandelgebak.
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1oui11es 3 f. pl. Knoedels, rn mcerv.
ou1et, ni. in de bouwk., zekere kleine

spar.
Nourrain, m. zie Alevin.
Nourri ie adj. et p. p , als : Du blé ben

,
Goed gevuld koren, Zwaar koren,
-,
0. ; Style — , Gevulde stijl , Krachtige
stijl m.; Letre bien nourrie , IVel geMaakte letter , vr. ; Cette lettre n'est
pas bien nourrie , Deze letter is te dun,
.

te schraal ; Couleur nourrie, Vette kleur,
-vr.; Trait —, Dikie trek, us.
Nourrice f. iklin Voedster vr. ; Mettre
Bij eene vin (buiten het huis)
en
doen. * -„van een lend, Korenschuur,vr.
Nourricier ere , adj. til. Voedend; Suc
Poedend sap o ; van hier : Père
en : in. Voedetervader , Minnevader, m.
Nourrir . V. a. Voeden ; apr. w. Ii n'y a point
de si petit métier qui ne nourrisse son
Levensmidde maître zie Métier.
len bezorgen , Voeden; vase daar: Onderhouden; fig. Voeden, Koesteren.
Zegen. — Dik aanbrengen , Vet schilde toonk. als : les
deren. *
in de
Sons, Dc tooneis aanhouden.
tine action Eene ale.
finantiri als:
Zich
(se) v. pr.
tie aanvullen. *
voeden Leven (van , de); lig. Zich
voeden; ook: Zich bezig houden.
ourrissage in. Voedering vr., Voederen,
Veeteelt, JTYeefokkerij, yr.
0
Nourrissant te adj l7oedend.
Nourrisseur in. Iemand , die vee op stal
houdt , om de welk te verkoopen m.
Nonrrioson in. Voedeterling us. 1/eeddes
ster/eind, Minnekind, o.; fig.
Mesas Zuigeling der Zanggodionsn,
(d. i. Dichter,) vs.
otirriture f Voedsel
(van dieren,)
Voeder Voër o. ; van hier: Prendre
Gevoed worden d i. Groeijen.
van minnekinderen ale : Cette nourrice
a fait deox nourritures do mîme laic Deze miss heeft twee kinderen te gelijk
gezoogd. *, bij veefokk. als: Faire
des nourritures, Pee fokken ; tine terre
propre a faire des nourritures Een goed
zeer geschikt voor de veefokkerij a.
aux
bij Jooij. als : Donner de la
cults Nieuwe run op de vellen doen
Norm prom pers. (p1. van Je on iioi,)
Onder ons ;
Wij , Ons ; Entre
autres Wij (in tegenstelling van an.
deren). * —, in sommige gevallen van
vorsten , enz. zelfs van schrijvers in
plaats van ;Je on Mol, 11/if.
riçiøau
(!ouvel lie, adj. Nieuw;
Nieuw jaar, 0.;
ouve1 an, Au
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Mot
Nieuw woord , a. ; Saison nou
velle, Lente, vr., Voorjaar, a.; Nonmon
velie lune Nieuwe maan vr. ;
style,
de, 2Vieuive vereld, vr.;
Nieuwe stijl, us. ; Le nouvel Adam , De
nieuwe 4dans (d. i. Jezus Christus),
Nieuw
vs. ; Nouvel homme Homme
nsensch m. ; testament Nieuwe testament of Verbond a. ; Mener une vie
nouvelle, Een nieuw leven leiden; fig.
Recommencer star nouveaux frais Geheel
op nieuw beginnen; Cet homme est bien
dans son métier, Die man is geheel
nieuw (d. i onbedreven) in zijn beEen man van for..
roep; Un homsne
C'est nee chotuin vs. ; Cela m'est
se nouvelle pour moi absolument nouvelle pour moi ; Dat is nieuw voor mij.
*
als : Un venu, Een nieuw aangekousene ; Une uouvelle mariée Eene
nieuw jetronwde, Eene bruid, vr.;
Un — marié Een nieuw getrouwde Een
bruidegom m. .) zie Bruid en Bruide.
m. ZVieu..
gotii in het andere deel.
we Nieuw lVieuws a. adv.
Op nieuw, Van nieuws.
Nieuw De
Nouveauté, f. Nieuwheid, vr. t — , Nieuwigheid vr. J%Jieuwtje Nieuws 0.
* — , bij tuini. Vroege vruchten vr.
oneeru.
Nouvelle, f. Nieuvs, v. ,p Tijding Nieuws.
ti/ding a. ; Etre It la source des nouvelles
i/an de bran van het nieuws
zijn ; fain. Nouvelles de basse.cour,
J3elagchelijk nieuws, o.; Nouveiles a
la main , Geschrevene nieuwseijdingen,
yr. naeerv, Vous auras de mes nouvel
les „ Gij zult van »zij lsooren ; Je sais
de vos nouvelles ik zon een boekje van
U open kunnen doen; Donnez-moi sonvent de vos nouvelles, Laat mij dik.
wijle van u hooren, Schrijf wij dik-'
vijls Je n'ai ni vent fli nouvelles de
lui, Ik heb taal noch teeken van hem;
ook : ik weet niet waar hij gestoven
of gevlogen is ; 11 y a bien des nouvel
Er zijn gewigrige zalen gebeurd;-les,
fi g. II na faut pas dire les nouve ll es de
l'écoie, Ne n ^' moet niet nit de school
klapgen ; Point de nouvelles, Er komt
niets van Wat baas het ; spr. W. Point
dc nouvelles , bonnes nouvelles Geer.Verrijding goede tijding ; Avoir
nemen Hooren Te weten komen.
Vertelling, vr., Verhaal, a, Novelle, vr.
Nouvellernent adv. Nieuw Onlangs.
Nouvelleté f. an : Cao de -, Storing in
hOt bezit vr.
Nouve ll iste us. Nieuwskramer , Nieuwsyerteller ono; van hier : a la ii51fl,
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NUAN

NOVA
Redacteur van geschreveno nieuwstijdingen , t?;.
ovaIe, f. Nieuw ontgont?en land, o.;
van hier: Mettre en -, Voot de eerste
vaa1 bezaaijen. Tiende van een
nieuw ontgonnen land, in.
Novateur , m. Invoerder van nienwig1ze
den, M.
Novation , f. Vernieuwing van een' schuld

brief, vr.
ove11a, vs. naam van verscheidene boonp'es.
Novelles, f. pl. Novellen (van Jastinia
nu:), vr. meerv.
ovembre , vs. November , m. , Slag:.
maand, vr.
Novice , in. et f. Nieuweline. , t,;. en vr.
* -, ;di. Nieuw , Onbedreven , Qner
varen, Onkundig
Noviciat, tn. Proeftijd, vs fig. Faire son
- , Ingewijd worden , Eenen aanvang
. maken ; Ii a fait son - a la guerre , 11/f
/seef: zijnen eersten veldiog: gedaan.
*_, Plaats in een klooster, waar de

nienwelingen waren , vr.

S Novissime , adj. fain. Zeer enlangs, Kor

-

telings.
Noyade , 1. ii. w. Verdrinling , vr.
F'oyale, f. soort van lifnwaad.

Noyau, in. Steen, tn., Kern, Pit (van
vrnchten) , vr. ; Fruit a -, Steenvrucht,
vr. s—, in de bouwk, Spil eener wets.
te/trap , vr. - , bij geschutg. , Psrm , vs.
*__, in de sterrek. , Kern, vr. ; fig.
Oorsprong, on. -, in de nat. hist.,
als: - d'olive, eerie sc/se/p.
Noyé , ée , adj.„ als : - de dettes , Mee
schulden overladen; de latmes , Van
tranen osvervloeifende.
loyer, in. Notenbooin, Okkernotenboom,
on. Bois de -, ZVo:enboornen/sout , a.; De
bois de -, Notenboonjen/zouten , Notenboomen. * -, V. a. l7erdrinken , J7erzuipen ; fig. fans. C'est un homme noyé,
11/f is verloren ; - son chagrin dans Ie
yin, Zijne droefheid in den wife afspoelen; - sa raison dans le viii , Zijn
verstand verznipen ; - sa pensée dans
Un déluge de mots, Zijne neening door
te veel woorden onverseaanbaar maken;
Ce: homme n'est bon qu'à , Deze man
is alleen goed om te verznipen; spr. w.
Q uai;d on veut - son chien„,_5 on l'accuse
d'avoir la rage, Wanneer men een' hond
•jt.'il slaan , kan men gemakkelijk eenen
stok vinden. -„ Overstroomen , On.
der water zetten; fig. - son yin d'eau,
Te veel water in zijnen wijn doen.
*_, in hetbaispel, Te ver slaan. s—,
bij waterwerk. , als s nil jets Eentu
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watørstraal dik en scheimend maken.
,b_
(se) , v. pr. J'erdrin/sen ; spr. w. II
se noierait dans son crachat , cl ans nu
Verre d'eau , Hij zou zich beslabberen
al at Is/f noten. -5 Zich vet-dr/n.
ken; fig. Zich storten, Zich donspelen , Zich baden , Zich te veel overge
ven (aan , dans) ; o ok t (in het baispel,)
Den bal te ver slaan.

Noyon , sn. bij horlogiem , Zul/vormige

ho/hg/sold, vr. Kuil, waarin dc
bal valt, vs.
Noyure, f. Gat voor den kop eener
schroef, 0.
Nu , tic , adj. Naakt , Bloot ; Avoir la
tête mie , Itre nu-tôte , Blootshoofds
zijn; Etre nu-jazbes, Geene kousen
aan hebben ; Marcher piedsuuds , JZec
de bloote voeten gaan; fan. - cornrne
on VOS - coin -me la main , Aussi comme iI cot sorti du ventre de sa
mère, IJloedernsakt; - en chemise .
In het bloote hemd ; Aller nu-jambes,
no-tête , nu-pieds , Net de bloote bee.
nets , met het bloote hoofd , met de
bloote voeten gaan ; van hier : Va.nu
pieds, us. Barrevoeter, Bede/nar , El.
lendeling, vs. - , bij paardenk., als : A.
cheter nu cheval tout -, Een paard zonder zadel of toom koopen. , Ons'.
bloot , Bloot, Naa lt , Kaal ; fig. Naakt,
Onbewimpeld , Zuiver. , in de sterrek. , als : A l'oeil -- , iJle: het bloote
oog, Zonder kijker. m. Naakt,
lVaakte beeld, 0.als : Vêtir les
nus, De naakten kleeden; A -, ads.
Naakt, Bloot; san hier: Monter tse
cheval a - , a dos - , Op een paard
zonder zadel rijden; fig. A , Zonder
bew.impeling , Onbewimpeld, Naakt,
lVaakteljk.
Nuage , rn Wolk, vr.; van Is/er :
de
poussière , Wolk van stof, Stofwolk,
vr. ; fig. Avoir Un - devant les yeux,
Blind zijn; fig. Verdenking, Twij*ta
, Wolk , vr. ; ook : ll7olk van
verdriet , vr. , Begin vats misverstand,
oneenigheid , 0. 5 Wolk , vr.- , in de
geneesk. , IPolk, vr.-, in de ster.
rek. , zeker gesternte , ff'olk , yr.
Nuagenx , use , adj. Bewolkt. - , hij juep
weel. , Gerlekt , Niet overal e3et?
kelder.
Nuaison , 1. During van stil en onveran.
derlijk weêr, vr.
Nuance, f. Zachte overgang, vs., Sc/sake.
ring , Mengeling , Nuance , vr. ; fig.
Verscheidenheid , vr.
Nuancer , V. a. Scha keren, Mengelen ,. fig.
(se), V. pr. Verawdo.
Schakcren.
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ren, Eene zachte verandering van kleur
ondergaan.
Nubécule , f. zekere oogziekte , wdarbij
men als door eene wolk ziet.
Nabile , adj. Huwbaar , Manbaar ; van
hier: Age —, Huwbare ouderdom, m.
Nubilité , f. Huwbaarheid (van een meis
-je),
vr.
r ucifrages, m. pl. zekere vogels, die van
noten leven, Notenkrakers, m. meere.
Nudicolles , m. pl. vogels met kale halzen , inzond. Gieten. *--, stam van
insecten.
Nudipédales , f. pl. zekere feesten te Rome , waarbij men blootsvoets ging.
Nudipédes , m. pl. familie van vogelen,
Naaktpooten, m. tare.
Nudité, f. Naaktheid, vr. *—, Naakt
beeld, o.
Nue , f. Wolk , vr. ; fig. Elever jusqu'atix
nues , Tot de wolken verheffen , Hemelhoog verheffen; Faire saucer q. q. aux
rues, Iemand woedend maken ; Sauter
aux nues, Woedend worden ; Tocnber
des nues , du haut_des nues , Zeer ver
staan ; van hier : I1 sernble-'wonder
tomber des noes , Hij staat verlegen ;
Se perdre dans les noes , Door zich al te
zeer in zijne rede te verheffen , van
zijn ond(r!verp afraken.
Nuée, f. Wolk, Zware regenwolk, vr.;
van hier : — de famée, ffPolk van rook,
Rookwolk, vr.; fig. Zwerm, Drom,
hoop, m., Menigte, vr., Vloed, m.
* _ , bij juweel., Wolk, Donkere vlek,
vr. -- , in de sterrek. , als: Nuées cie
Magellan , Nuées do Cap, twee witte
vlekken aan de zuidpool.
TTuement, zie Nhtnent.
Nuer, v. a. Schakeren , Mengelen.
Nuire , V. n. irr. (á) Schaden , Jdenadeelen, Nadeel doen, Belemmeren; spr. w.
,Abondance de biens ore de bien ne nuit
pas, Rijkdom ,.schaadt niet; Surabondance de droit ne nuit pas, Te veel regt
schaadt niet.
Nuisible, adj. Schadelijk , Nadeelig, .Belemmerend.
Nuit, f. Nacht, m.; — close, — fermée,
Stikdonkere nacht , m.; A -- fermante,
.Bij het aanbreken van den nacht; 11 fait
11 se fait —,
b-, I1 est — , Het is nacht;
Het wordt nacht; Bonnet de —, Nachtflouts , vr. ; fig. La -- porte cocoseil,
Men moet die zaak beslapen. *—,
Nachtstuk , o. *--- , als : De —, Bij
nacht , In den nacht , Des nachts.
I'uitamrnent, adv. Bij nacht, In den nacht,
Des nachts.

Nuitée, f. fanu.'.Nacht(lta een logenoent), m.

Nu-jambes , zie Nu.
Nul , lie, adj. Geen , Geenerlei , Geenerkande , Niemand ; --- n'eu sera excepté ,
Niemand zal daarvan uitgezonderd
worden. * —, Tian geene waarde , Nul,

Krachteloos; ook Nietig, Zonder aan:

zi en of bekwaamheid. * - irr , de plantk.,
als : Graines nulles , Geen zaad , Zon.
der zaad.'

Nulle , f. in een cijferschrift , Nul , (d. i.
figuur, die niets beteekent), vr.
Nullement, adv. Geenszins; Je ne le veux
—, Ik wil het geenszins. *—, bij regtsgel., Op eene wijze, die niets afdoet,
Op eene niets afdoende wijze.
Nulli, m. zekere tusschenspijs, vast ge-klopte eijerderep, rozewater en suiker
Nullipore , m. ,geslacht van Polypiers.
Nullité , f. Nietigheid , Onwettigheid,
Nulliteit, vr.; fig. Cet horrme est une

parfaite —, Deze man is volstrekt tot

niets in staat. * — , Teeken , dat in de
plaats van een getal staat (») , bij v.
f 20. » 5 cents.
Ndment, adv. Ronduit, Zonder omwegen,
Rondborstig, Vrijuit. *., weleer,
Onmiddellijk.
Numéraire, adj. , als : Valour —, Gelds•
waarde, vr. * —, m. Gemunt geld , o.,
Specie , vr., Gereed geld , Geld , o.
Klinkende munt, vr.
Numéral, le, adj. Een getal aanduidend;
Adjectif —, Bi j voegelf j k telwoord, Telwoord, o. ; Lettre numérale , Getalletter, vr. , Romeinsche cijfer, o.
Numérateur, m. in de rekenk., Teller (ee-

ner breuk) , m.

Nurnération , f. in de redek. , Telling , vr.
* —,, in het finantiew. , Uitbetaling, vr.
Numérique, adj. Waarbij cijfers gebe•
zigd worden; Calcul —, Rekening met

cijfers, yr.
Numériquement, adv. Ten aanzien van het

getal.

Numéro, m. Nommer, o. *_,Merk (der

kooplieden, waaraan zij den prijs kenn en) , o. ; spr. w. 11 eetend le —, Hij
kent de zaak , Hij verstaat het.
bij koopt, Warenboek , o.
Numéroter, V. a. Normeren.
Numismale, f. steen, die naar een ssuk

geld gelijkt.

Numismatique, adj. Op oude penningen betrekking hebbende; van hier: Science

--, Art — , cu : * --, f. Penningkunde , vr.
Numismatíste , m Penningkundige , nt.
Nunoismatographie, f. Beschrijving der
oude penningen, yr.
Iumwe a in. eerre munt der oude Romeinen.

OSJE7R5

UNC
Nuncupatif,, adj. _ern., als: Testament —,
Mondeling testament , o.
Nundinales, adj f. pl., als: Lettres —, bij
de oude Rorn. , De acht eerste letters
van het alphabet , ter aanduiding van
de markten of kermissen.
Nunna , f. zeker wit lijnwaad.
Nunnezarie , Nunnesie, f. een kleine palmboom.
Nu-pieds , zie Nu.
Nuptial, le, adj. liman het huwelijk; Bénédiction nuptiale, Huwelijkszenen,
m.; Lit —, Huwelijksbed, o.; Robe

nuptiale, I3uwelijkskleed, Bruidskleed. o.

Nuque , f. Nek , m. * -- , van dieren,
Nek, m., Achterhoofd, o.
Nussholzstein , in. zekere kalk.
lei utation, f. Rigting der planten naar
de zon, +.► r. * —, in de sterrek.', zekere
schijnbare beweging der vaste sterren
van negen seconden. * —, in de aard.
rijksk. , als : La — de l'axe , De schud.
dende beweging der as, vr.
r u-tote, zie Nu.

Nutr if, ive , adj. Voedend.
Nutrition , f. Voeding , vr. * —, Groei , on.
Nutritum, m., on : Onguent —, zekere
zalf, Nutritum , o.
Nyctalope , adj. Beter bij nacht dan bij
dag ziende.
Nyctalopie , f. zekere oogziekte , welke
veroorzaakt , dat men niet bij dag,
maar wel bij nacht zien kan.
Nymphe, f. in de fabel!. , Nimf, vr. ; fig.
bij dicht. , ens., voor een schoon meisje
of vrouw , Nimf, vr. * —, in de nat.
hier. , Pop ( van een insect) , vr. *
pl. Nymphes, aan de scliaamdeelen der
vrouwen , Waterlippen , vr. meere.
Nymphé, m. bij de oud., Openbaar bad, o.
Nymphoiepsie, f. zekere zwaarmoedigheid,
waarin men de eenzaamheid der bosschen zoekt.
Nymphomanie, £. zie Fureur utérine.
Nyniphotomie , f. Afsnijding van een ge.
deelte der waterlippen bij de vrou•
wen , vr.

O, m. de vijftiende letter der letter.
lijst, O , vr. * —, ou : — de Noël, een

Obéissance, F. Gehoorzaamheid, vr. ; spr.w.
— vaut mieux que sacrifice , Gehoor•

der negen kerkgezangen , welke men
in de laatste dagen voor leersmis zingt.
0, interj. 0! °—, Och!
Oannès , m. naam van eene godheid der
Babyloniers.
Oariste , ni , in de Grieksche dichtk. , Zamenspraak tusschen eenen man en zij
vrouw, vr.
-ne
Oban , m. in Japan , goudstof, welke als
munt dient.
Obclavé, ée, adj. In de gedaante eener
omgekeerde knods.
Obconique, adj. Eenigzin: kegelvormig.
Obeordé, he , adj. In de gedaante van een
omgekeerd hart.
Obédience, f. Onderdanigheid, Onder werping, vr. *--, Vrijheid,vr., Verlof,
o.; Pays d'—, Land, waar de paus tot
de geestelijke ambten benoemt, o.
Obédienciel, lie , adj. Tot de geestelijke
gehoorzaamheid behoorende.
Obédiencier, m. Geestelijke, die een ambt
bekleedt, zonder dat hij den titel daarvan heeft, m.
Obéir, V. n. Gehoorzamen, Gehoorzaam
zijn; — L Dieu, Goeie gehoorzamen.
*—, Gehoorzamen, Onderdanig zijn ;
fig. Toegeven , Medegeven , Zich laten
bewerken , Buigen.

zaamheid is beter dan offeranden. *—„
Onderdanigheid , Onderwerping, vr.;
Etre

aan

sous 1' — de, Onderworpen zijn
het gezag van , ,4ƒhangen van,

Gehoorzamen aan.
Obéissant , te , adj. Gehoorzaam; fig. Onderworpen; ook : (van dieren ,) Gedwee, Mak, Tam; ook: (van zaken,)
Handelbaar, Buigzaam, Gedwee, Le.
n ig.

Obè1e,zn.zeker teeken( —: — of..) in de
oude handschriften, om eene herha•
ling, of eene overtolligheid van woor-

den aan te duiden.
Obéiisque, m. Vierkante piramide, Obelisk , Gedenknaald , vr, * --, in de
waterleik. , als: — d'ean, Waterzuil , vr.
Obérer, v. a. Bezwaren, Met schulden
bezwaren. °— (s'), V. pr. Zich in
schulden steken.

Obésité, f, Overmatigt

vetheid

van

lig

-cham,
Obit, m. Lijkdienst, Zielmis, vr•
Rezie
Obitualre, adj. als : Registre —,
gistre martuaire. *—, m. Lijst , vr. of
Register der zielmissen, o.
Objecter, V. a. Tegenwerpen: Inbrengen
(tegen, a).
Objectif, ive, adj. in de godgeleerdh., als:
vr.
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Béartude objective, Voorwerpelijklge
lukzaligheid , vr., in de gezigtk.,
als: Verre —, ee:
m. Voorwerp.
glas, o.
Objection , f. Tegenwerping , Zwangheld, vr.
Objet, m. Voorwerp, o. *_, Doel,
Oogmerk 0. Bedoeling , vr.
Objurgation , f. veroud. , Verwijt , o.
Oblat , in. weleer, Leek , die in een Ideas.
-

,

ten dient en deszelft regel volgt ,
rok: Kind, dat in een klooster door
dcszelfr ouders aan de dienst van God
werd toegewijd , o.
Oblation„ f. Offer, o., Oferando , yr.
*_, Offering, Opoffering, yr. -,
in de R. K. godsd., Offer, a.
Oblétie , f. Langbioemige verbena, vr.
zie Aublétie.
Obligation , 1. T7erpligting , yr. ; van hier:
.Avoir - de la vie â q q., Iemand het
leven te danken hebben. *
bij regtsgel. , T7erbindtenis , vr. ' — , Schuldbrief, m.,> Schuidbekentenis , Obliga..
tie, vr.
Obligatoire , adj. IZerbindend ; Lettre —,
Schuldbrief, Verbandbnief, m., Ver.
bindtenis , vr.
Obligé, in. Leerling , (die bil iemand
voor ee.nen bepaalden tijd in de leer
gedaan is,) in. a, Verbondene, Contractant, m. ; Je suis votre — , ik ben
Ii verpligt. *, ée, adj. i'erpligt.
*_.., als: Partie obligée, Obligoat -partij , vr. ; Récitatif —, Ohligaat.recita.
tief, a.
Cbligeamment, ado. IZerpligtend, Beleef.
delijie, Gunstig.
Obligeance,f.Beleefiulisid, Hoffelijkhoid,vr.
Obligeant, te, adj. Verpligsend, Beleefd,

Gedienstig.

Obliger, v. a. Verpanden, Verbinden. *....,
J/erpligten, Opleg4!en.
1/erplig.
1/erpligeen , Eens
ten, Noodzaïèen
dienst» bewijzen aan., als : — nu
apprenti Een leerling in de leer doen
* _(ee), v. pr . Zie/s verbinden ; ook:
Elkander verpligten S' - pour q cl.,
Bavgvoor iemand worden.
btquangle, adj. rn ScheefhoeIt'ig.
Oblique, adj. Scheef, Schuin , Schuinoch.
* — , in de spraakk. , Zijdelingsch , elf.
hankelifi' ; als : Cao —, ï"erbogen naam.
val, ix.; Mode —, Aanvoegende wijee, vr.
* - S Slinksch, Verdacht , Ongeoorloofd;
Voyes obliques , SJin1'sche wegen , in.
M eer'. ; Louangc —, Zijdelingsche leftuiting , vr.
Oblique*uent, adv. Scheef, Schuin ; fig.

Slinksch , Bedniegelijk.

,

Von ter

zijde, Zijdelings, Niøt regt:treekt,
In bedekte termen.
Obliqnité, f. Scheefheid , Schuinschheid,
Helling, yr. Slinkschheid, Be.
dniegelijkheid, 1/alschheid,
vr.
Oblitrer , v. a. Uitwisschen , Doen ver.
del/nec; van hier: Oblitér, ée, adJ.
Uitgegaan. *, in de ontleedk,, als
Vaisseau oblitéré , Verstopt vat , a.
Oblong, gue , adj. Langwerpig.
Obolaire , nu. geslacht van visscizen.
Obole, f. weleer, halve penning, m.
thans , als : Je n'eti donnerais pas nee —,
Ik zon er geenen halven Cei;t voor ge-

von. —, gowigt van twaalf greinen.
Obonibrer, V. a Oversc/saduwen, Beschaduwen, Bedekkon.
Oboval , Ie , adj. Eirond , asset het dunne
eind naar beneden.
Obové , ée , adj. Eivonmig, Emend met
het dikke eind naar boven.

Obreptice , adj. zie Subreptice.
Obrepticement, zie Snprepticement.
Obreption , f. Bedrog , 0. Bedriegelljk m
heid, vr.
Obron, m. zie Auberon.
Obronnière , zie Auberonnière.
Obscène, adj. Vuil, Schandelijk , On.
tugtig.
Obscéuite , f. Ontugtigheid, Onkuisch o

heid, vr.
Obscur , re, adl. Duister, Donker ; II
fait — , Lies is donker (weêr). *_,
van kleuren , Donker. * — , Onaanzienlijk , Onbekend , Gering ; vats
hier : Metier une vie obscure, Als een
vergeten burger leven , Een stil leven
leiden; fig. Duister, Onduidelijk, On
verstaanbaar. *, inc de schulclerk.
zie Clair.obscur.
Obscurant , 9 m. n. w. , Duisterling , in.
Obscurantistne, in. n. w. , Leer der obscu.
ranten, vr. , Obscurantismies, 0.
Obscurcir ,, V. a. 1/erduisteren, Pardonkeren , Duister maken ; fig. Verdonkc..
ren , Verduisteren ; ook : Onduidelijk
maken.(5e), V. pr. Verduisteren;
ook: Donker of Duister worden , Ver.
zwakken ; fig. Verduisteren , Tanen.
Obscurcissement , in. Verduistering , Perdonkering , Verzwakking , vr. ; fig.
Duisterheid , Onverstaanbaarheid , vr.
Obscurément., adv. Duister,, Donker fig.
Duister , Onduidelijk , Onverstaanbaar; van Her: Vivre —, Vergeten
leven.
Obscurifer, V. a. w. gebr. , Dc verlichting

tegengaan

Obscurité , f. Duisternis, Donkerlieid,
Duisterheid, yr. ; fig. Dogkerheid,
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Dtiisterheid, vr.Onaanzen7ijk.
held, Geritigheld, vr ; Vivre dans 1'—,
In eenen geringen stand leven, Vergeten leve;: ; Tirer q. q. 1e 1' — , Iew
nand uit zijnen geringen stand ver
heffen.

Obsécration , f. figuur der redele, , Aan'

roeping om bijstand, '.'r. plOb.
sécrations , f. p1. bij de Rom.. Gebeden

ter verzoening der goden, 0. nieerv.
Obséder, V. a. Omringen, Om . . . zijn,
(ten einde iemandsgunse to verwerven).
*_, A'wellen, Plagen, Lastig vallen.
*_q Bezitten ,. Etre obsédé du maim
esprit, Van den duivel bezeten zijn.
Obsèques , f. p1. Uitvaart , Plegtige be.
grafenis , vr.
Obséquieux , use, adj. Al to ierpligtend,
te dienetvaardig.
Observable, adj. Bemerkbaar.
Observance, f. Regel, na., Gebruik ,
Gewoonte, Instelling, vr. , zekere
monuikenorde, Orde, vr.
Observantin, m. Mennik van de orde van
den H. Franciscus.
Observateur, m. Waarnemer , Onder-

houder, Vervuiler , na.Waarne-

taaer, Opmerker,m. *_, adj. iii., als:
Esprit—, Opmerkende geest, Geest van
opmerking, m.
bij de policie , Geheinse handlanger , Spion , m.
Observation, f. Waarneming , Opvolging,

Nakoming , Naleving ,Vervulling , ir.
*_, ifaarneming, Opmerking, vr.
Avoir l'esprit d' - , Eenen geest van opsnerking hebben ; Armée d' — , Obser.
vatieleger , o.
ilanmerking, Beuzerking , Noot , yr.
Observatoire , na. Scerretoren , ia., Ob.
servatoriaen, 0.
Observatrice , f. Waarneemster,, Onderhoudseer , m.
Observer, v. a. Waarnemen, Volgen , Opvolgen , Onderhouden , Vervullen , Na.
komen, Naleven. °-. , Waarnemen,
Gadeslaan *_, Opnserken, Bemerken,
Zien , Waarnemen , Ontdekken, In
her oog houden , Gadeslaan , Bespieden;
Nagaan. — (s), v, pr. Waargeno
men worden; ook: Zich in acht nemen,
vorZigtig zijn.
Obsession , f. Bezetenheid (van den dui.
liet
vel) , vr. ; fig Kwel/ing , vr.
1)

aanhoudend bij iemand zijn

,

0.

Obsidienue , adj. f. a/s : Pierre -, ou
* — , f zekere steen der ouden.
Obsidional , le , adj. als t Couronne obsi-

dionale, Belegeri;sgekroois, vr.; Mon.
naie obsidioisale ,. 1V sodm4snt , Be/ego.
rirzgsmunt, vr.•

Obstacle , m. (linderpaal , us. , Hindernit, vr., Beletsel, 0.
Obstinatioti , f. Haissearriglatid , Hard.
ssekkigheid , vr.
Obstiné , e, adj. Halsstarrig , Hardnek..
kig. * , m. Ilalsstarrige , Stijf.
kop , us.
Obstinétnent, adv. Halsstarrig , Hardnek kig.
Obstiner (se)
V. pr. Met willen toe.
geven of bukken, Volhouden.
,v.a.
w. gebr., hardnekkig waken, Baloo.
rig maken.
Obstruant , te , adj. Stoppend.
Obstructif, ive, adj. Verstoppend. Ver.
,

stoppingen veroorzakend.
Obstruction , f. Verstopping, Obstruc.

tie, vr.
Obstruer ,, v. a. Belemmeren. PVerstoppen.
Obtempér:r , V. ii. bij regtsgel. , Gehoor.
zamen.
Obtenir , v. a. irr. Verkrijgen , Verwer.
van , Bekomen , Erlangen
Obtention , f. bij regtsgel. , I7erkrijging,
Verwerving , Erlanging , vr.
Obtondaut , te , adj. De scherpte der voch.
ten wegneuseosde.
Obturateur, m. Sbuitplaac van het ge/se'
melee , vr. — , trice , adj. in de outleedk. , Sluitend.
Obturation, f. bij wondb., Sluiting (met
een plaatje) , vr.
Obtus , se., adj. Stomp ; fig. Avoir l'esprit —, Bot zijn.
Obtusangle , adj. Stonophoekig.
Obtusangulé , e , adj in de plantk., Met
stonspe hoeken.
Obus , m. [Jouwitser ,, m.
Obusier, m. liouwitser, Houwitsermore
tier, in.
Obvention , f. weleer,, Geestelijke schatting , vr.
Obvers,m. bij penningk., Zijde van eenet
gedenkpennin zonder hoofd , vr.
Obvier . V. n. (a) Voorkomen, éfweren,
Tegengaan , Verhinderen.
Obvobut, be, adj. van bladeren, Opgereid.
Oca, no. soort van wortel.
Ocaigner, v. a., als: - un gant, Een'
hansc/soen genomen.
Occase , adj. f., als : Amplitude
, zie
Ortive.
Occasion, f. Gelesrenhzeid , yr.; apr. w.,
L' — fait le larron , zie Larron ; Prendre
1' - aux cheveux , Zich van do gelegen.
heLl bedienen. Gevecht , o. *,
Aanleiding , Oorzaak , Reden , yr.
Ocrasiouel , lie, adj. Aanleidend , per.
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oarzakend ; Cause occasionelle , -4anleidende oorzaak , vr.
OccasionelIement, adv. Bij gelegenheid,
Bij toeval.
Occasioner, V. a. Veroorzaken , Gelegen
geren tot.
-heidof4anlg
Occident, M. Testen, o.; O' -, JVestersch.
Occidental, Ie, adj. Il7estersch , 1Vestelijk; Indes occidentales, IVestindiën,
o. meerv.
Occipital, le ,adj. Pan het achterhoofd,
Tot het achterhoofd behoorende; Os —,
.fichterhoofdsbeen , o. *—, In den nek beginnende. *--, m. f chterhoofdsspier, vr.
Occipito-frontal , adj. in. , als : Muscle -- ,
en: * —,m. zekere achterhoofdsspier.
§ Occiput , in. Achterhoofd , o.
Occultation, f. Verduistering (eener
ster) , vr.
Occulte, adj. l7erborgen , Geheim.
Occultement, adv. w. gebr. , Ileimelijk.
Occultes , zie Clanculaires.

Occupant, adj. m. , als : Procureur —,
4angestelde zaakbezorger , m. *_,m.
als: Premier —, Eerste bezi tnemer, m.
Occupation , f. Bezigheid , Werkzaan?.
held, vr. , Arbeid , m. , Werk , o. ; fig,
Donner de 1' — á q. q. , Iemand veel te doen
maken , Hem snoei te veroorzaken.
Bewoning, vr. *--, Tijd, gedurende
welken men een gebouw bewoont, m.
* _ , Inbezitneming , vr.
Occupé, ée, adj. Meel bezigheden hebben.
de , Werkzaam , Bezig.
Occuper, v. a. In bezit hebben, Bezit
Inhebben , Beslaan , Bewonen. * —,-ten,
in het krijgsw. , Bezetten. * — , Bezig
houden, Bezigheid geven aan. *--,
Bezig houden , Onledig houden; van
hier : Etre occupé de q. eh. , Met iets
bezig zijn, Zich wet iets bezig houden ; Etre occupé a q. eh. , Aan iets
bezig zijn, werken. * --- (s'), v. pr.,
Zich bezig of onledig houden , Bezig
zijn; S' — a q. eh., Zich spet iets bezig houden, Daaraan werkzaam zijn,
Zich met iets onledig houden ; S' — de
q. eh., Zich wet iets bezig houden ,
Gestadig aan iets denken , Zich aan
iets gelegen laten zijn.
Occurrence , f. Voorval , v. , Omstandig.

lleid, vr.
Occurrent, te, adj. Voorkomend , Poor-

vallend.
Ocëan , m. Oceaan , m. * — , in de fabell. ,
Oceanus. m.
Océane, adj. f. in : Mer —, Oceaan , m.,
Groots zee, vr•
Océanides, f. p1, in de fabell. , Dochters

van 0ceatsus en Tethys , vr. mee.rv.
Ochavo , m. eene Spaansche kopermunt,
een en een halve cent.
Oche , f. bij timmerl. , Keep (in eene lat,
ter aanduiding eerier maat), vr.
Ochlocratie, f. Regering van het ge-

meen, vr.
Ochnacées, f. pl. familie van planten.

Ochote , m. eene Spaansche kopermunt ,
ongeveer twaalf cent.
Ochre , zie Ocre.
Ochsenauge , m. zekere steen, Ossenoog, vr.
Ocques, f. zeker Levantsch gewigt, ongeveer een en een half Ned. pond.

Ocre, f. Oker, m. * -- , eene Zweedsche
munt.
Ocreux , use, adj. Okerachtig.
Octacorde, in. bij de ouden , Lier met acht

snaren , vr.
stelsel, o.

* —, 2chttoonig muzijk-

Octaédre, m. Ligchaam met acht vlakken, o.

Octaétéride, f. Tijdkring van acht ja-

ren,

m.

Octandrie, f. bij LINK., .echtste' klasse
der

planten , vr.

Octane , adj. f. , als : Fièvre — , Acht

koorts, vr.

-dagsche

Octant, ii,. Werktuig ter meting van het

achtste deel eens cirkels , Octant , m,
* — , ,echtste gedeelte van Benen ci r.
kel, o., Afstand van 45 graden, m.
Octante , adj. veroud. , Tachtig.
Octantième , adj. veroud., Tachtigste.
Octaplee , m. pl. Bijbel in acht talen,
in acht kolommen, m.
Octateuque , in. elcht eerste bleken des
0. T. , o. meerv.

Octave , f. bij de R. K. , Feestviering van

acht dagen , vr. ; inzonderh. Achtste
dag va een feest, m.. *—, in de toonk.,
Octaaf, vr. s—, in de Ital. dichtk.,
.achtregelig vers , o.
Octavier, V. C. In de (hoogere) octaaf
vallen.
Octavin , m. Octaaf/lui tje , o.
Octavine, f. Octaafklavier , o.
Octavo , zie In-octavo.

Octavon, m., Ocravonne, f. Kind van eenen quarteron en eene blanke, of van
eenen blanke en Bene quarteronne , o.
Octide, m. in het republik. jaar, 4chtste

dag eener decade, m.
Octil, adj. m. , als: Aspect —, Stand van
twee sterren, in ?valken zie 45 graden
van

elfanderen verwijderd zijn

, m.

Octobre , m. October , m., Wijnmaand , vr.
Octodicère , m. zie Cécalyphe.
Octogénaire, adj. Tachtigjarig. *--, m.

Tachtiger

,

Tachtigjarige,

m.
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Oetogone, adj. Achthoekig. * , m. Acht

Odontoide , adj. Tandvormig. * -- , in.

-hoek,m.
Octopétalé , ée, adj. van bloemen, A chtbladig.
Octopho.e , f. Draagbaar , welke door

acht personen gedragen werd, vr.
Octophylle , adj. Uit acht stukken bestaande.
Octostyle, m. Gebouw met acht zuilen
van voren , o.
Octroi, m. Vergunning, vr. * —, Oc
trooi , o.; van hier: — de bienfaisance , Belastingen ten voordeele van

godshuizen, vr. meere.
Octroyer , V. a. Toestaan, Vergunnen,
Verleenen.
Octuple, adj. JIchtvoudig, Achtvoud.
Oculaire , adj. , als : Témoin — , Ooggetuige, !n. *—, in de ontleedk. , Van het
—, in
oog ; Nerf —, 0 ogzenuw , vr.
de gezigtk., als : Verre --, on : *-- s m.
Oogglas , 0.

Oculairement, adv. Zigtbaar.
Oculiste , adj. , als: Médecin —, Chirurgien — , ou: *—, m. Oogarts, Oog
-snetr,Oculim.
Oculo- musculaire, adj. Tot de oogspieren
behoorende. * —, in. Oogspier, vr.
§ Oculus mundi , m. weleer , zie Hydro.
phane , ou Pierre changeante.
Odalique, Odalisque, f. Vrouw uit het
serail , Odalisk , vr.
Odanisme , m. Jeuking van het tandvleesch
voor het uitkomen der tanden, vr.
Ode, f. Lierzang, m,, Ode, vr.
Odensdag , m. Dag aan Odin gewijd, m.
Odéon , Odéum, m. bij de ouden, JVluzijkzaal, vr.
Odeur, f. Reuk, na.; Bonne —, Goede
reuk , Geur, m. ; fig. Mourir en — de
sainteté, In den reuk der heiligheid
sterven; fig. fam. Être en bonne, en
mauvaise —, In een' goeden, kwaden
reuk staan. *— pl. Odeurs, Reukwerk, o.
Odieusement, adv. Hatelijk, Slecht.
Odieux, use, adj. Hatelijk, Verfoeije
, Afschuwelijk. 4 —, Lastig, On--lijk
dragelijk. *—, m. .4fschuwelijkke, o.
Odin , r_m. eene .Noordsehe godheid, Odin,nz.
Odomètre, m. Wegmeter, m. * _, Werktuig ter bepaling der orndraat'jingen,o.
Odontagogue, m. Trektang der tandmeesters , vr.

Odontalgie , f. Tandpijn , vr.
Odontalgique, adj., als: Remède — s Tand middel , o,
Odontisme, m. in de toonk. der ouden,
derde gedeelte van den Pythischen nomus.

•4Q

zekere versteende tand.
Odontoïdien , nne , adj. Van de Apophyse
odontoïde.
Odontolithe , f. Kalk (der tanden), ns..
Odontologie, f. Ontleedkunde der tanden, vr.
Odontophie, f. zie Dentition.
Odontoramph s, m. pl. familie van vege.
len , zie Dentirostres.
Odontotechnie , f. Kunst . van den tand

meester, vr.
Odorant, te , adj. Tf7elriekend, Geurig.
Odorat, m. Reuk, na., Zintuig van den
reuk, o.
Odoration, f w. gebr., Ruiken, o.
Odorer, v. a. Ruiken, Door den. reuk ge
-war
worden.
Odoriférant, te, adj. Welriekend , Geurig.
Odyssée, f. Odyssea, vr.
Oecuménicité , f- Algemeenheid (eener
kerkvergadering) , vr.
Oecuménique , adj., Oecuméniquemetit, ado.
van eene kerkvergadering , Algemeen.
Oedémateux, use, adj. Met een watergezwel gekweld. * --, Vol watergezwellen. * —, Watergezwelachtig.
Oedématie, f., Oedeme, m. Watergezwel, o.
Oedémosarque , f. soort van gezwel.
Oedipe , m. fig. fare. Oedipus , m.
Oei.l , m. (pl. Veux ,) Oog , o. ; Globe de
1'--, Oogappel, m.; Cavité de 1'—, Oog.
holte , vr. ; Faire un clin , tin signe de
1'—, Wenken , Eenen wenk geven met
het oog; fam. Coup d'--, Blik, m. ; ook:
Eerste gezigt , Gezi gt , o. ; Jeter un
coup d'— sur q. eh., Een oog op iets
slaan ; .cig. Even nazien ; Avoir le coup
d'— excellent, .bene zaak bij het eers te gezigt doorzien; Fermer les yeux
sur q. ch., De oogen bij iets sluiten,
toedoen; Ouvrir les yeux sur q. eh., De
oogen omtrent iets openen ; Avoir de-.
vant les yeux, foor oogen hebben, houw
den ; Avoir de bons yeux, Schrander
zijn; Avoir 1'— á on sur q. eh., Het
oog over iets houden; A vue d'—,Naar
het gezigt te oordeelen , Op het gezigt ;
ook : Zigtbaar , Ziender oogen ; fam.
Faire toucher une chose an doigt et à
1'— , Iets doen tasten en voelen ; spr.
w. L'— du maître engraisse le cheval,
Het oog des meesters maakt het paard
vet ; fam. Avoir bon pied, bon —, Frisch
en gezond , hoewel niet meer zeer
jong, zijn; Avoir 1'-- au guet , Een oog
in het zeil houden; Faire la guerre á
1'-- , 1Vaauwkeurig acht geven ; fam.
Donner dans 1'— à q. q. , Iemand in
het oog steken , Eenen aangenamen in.
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druk op iemand nzaken ; Jeter de la pou
dre aux yeux de q. q., Iemand zand in
de oogen werpen ; Cela crève les yeux
.Dat zal ei in den neus bijten ; Cda
saute aux yetix , Dat valt je lc ,', oog
is duidelijk ; fain. Faire les yeux doux
a q. q. , Verliefde blikken op iemand
werpen ; Manger en Dvorer des ycux,
Met de oogen verslinden ; Couver q. q.
des yeux , Het oog niet van iemand
kunnan aftrekken ; fam. Croyez-vous que
Pon fait cda pour vos beaux yeux ?, Denkt
gij , dat men zulks ons nwentwil doet?;
Avoir en bandeau sur les eux, Blind
zijn , Geblinddoekt zijn; Jutre quatre
yeux , Onder vier oogen ; Jeter les yeux
sur q. q. pour q. ch., Het oog op ie.
noand laten vallen ; fatn. Avoir des af.
faires par-dessus las yeux, Tot over de
ooren in het werk zitten ; J'y irais les
yeux fermés, Ik zou er in het blissde
naar toe kunnen gaan ; Signer q. ch. les
yeux fermés , Ter goeder treuw teekenen;
van eenigzins troebelen wijn zegt men:

Il a un - louche; fig. Cette affaire a un

- louche, Deze zaak heeft een heden—,
kelijk of een verdacht aanzien
van een paard , als : Avoir 1 5 — vairon,
zie Vairon. —, naam van verschei
dene dingen , die naar een oog gelif.
ken, Oog , Gat , o. ; van hier : — de

boeuf, (pl. Oeils de boeuf,) Rond dak.

venster,, o — , Pl. Yeux , Gaten (of
Oogen) in eene kaas, enz. o mrv.
Oeil-de-boeuf, in. een vogel, Zit Élanceur. Zwarte wolk op zee bij de

Kaap, vr.

Oeil.de-chat , in. zie Chatoyante.
Oeil-de-chèvre , In. zekere plant.
Oeil-de-lièvre , re. ilazenoog , o (zeker
gebrek , waarbij het bovenste ooglid
eenigzins open blijft.)
Oeîl. de -loup , in. Woifsoog , o. (zekere ver.cteende tand.)
Oeil-de-paon , in. een vlinder., enz. , Paan
-,venog.
Oeil- de serPent, m. zie Crapaudine.
Oeil-de-vaChe, in. zie Hélice glauque. s—,
zie Camoinille des champs es Cainomille
puante.
Oeil.de.voiute In. Middelpunt aan eene
scheip , o.
Oeil-double , in. zeker verband voor de
beide oogen.
Oeil-du-monde , M. zie Elydrophane.
Oeillade , f. Lock , Blik, m.
Oeillé , e , adj. van steenen , Met ronde
kringen.
Oeillère,(adj.f. ,als: Dent , on : _

f. Oogtand, m.Oogstuk aan do

toomen der Aoetspaarden ,
es. °—, Oogbad, o.
Oeillet, m. lVestelgat , o

o#, 9

Oogiap,

scheepsw.,
als: — d'étai, Stagoog,o.; —delatourneVire , Oog der ('abelaring , o. __
4ngelier, m.; — d'Espagne , kleine roode argo/icr ,, m. ; - de poètn , Grasangeliar, m. ,- — d'Lnde, 4frikaan, vr.
Oeilleterie , f. .dngelierpert' , o.
Oeilieton , na. Klein oog aan den avortei
van tenen boom , o.Zijtak van
, aan eeflen kif.
cent artis/alt, m.
ker , Dopje met een klein gaatje op het
oûgglas , a. , Uitlooper van eeflert

angelier, no.
Oeilletonner , V. a. De nitloopers of zij.

takken afnemen.
Oelliette, f. Papaver, in. °—, Papaver.
out , vr.
Oeil-simple , m. zeker verband voor één
oog, 0.
-,
Oenanthe, f. Wilde avijngaard, no.
zekere plant, Roode steenbreke , vr.
Oenéléutsi , an. Mengsel van olie en wijn , o.
Oenistéries, f. p1. zekere feesten te 4t.
bene.
Oenogala , m. Mengsel van wijn en melk, o.
Oenologie, f. Kunst om wijn te berei.

den, vr. Verhandeling over den
wijn, vr.
Oenologiste , ei. Schrijver over het wijnbereiden , M.
Oenomancie, f. Waarzeggerij uit den wijn
voor drankofers , vr.
Oenomel , m. Wijn met honig
Oenornètre, m. Wljnmeter, m.
Oenope , adj. in de geneesk. , w. gebr.,

Jl/ijnklenrig.

Oenophore, rn bij de ouden, Wijnkruik, vr.•
Oenophorieo , f. Pl. in Egypte , Feesten,

waarbij me n flesschen wijn in de hand
droèg , 0. meerv.
Oenopte, ei. bij de ouden, soort van ze.
de meester.
Oerrh, ria. riet, waarvan de 4rabieren
de staven hunner lansen maken.
Oesipe, in. Sweer van onzuiyere schapenwol, 0.
Oesophage , M. Siokdarm , no.
Oesophagien, tine, adj. Van den slokdamm.
Oesophagisme , In. Slokdarmkramp , vr.
Oesophagotonhie , f. insnijding in den slokdarm, vr.

Oetéline, f. bij de Griek., Treurzang ter
core 'an Linus, no.
Oèuf, no. Ei , 0. ; — de poule , Hoenderei , 0. ; Oeufs de poisson, J7ischkuit,
,Oeufs de Pâques,
vr.
; Ocufs rouges
Paascheijeren,
0. meer,'.; Plein conmme
Mettre
Un -, Zoo vol als een ei; fig.
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tour ses oeufs dans tin panier, Edlles aan
eene zaak wagen. * --, in de nat. bist. ,
zie Ovule. *.-., als: -- de coq, Slange n ei , o. ; ook : Windei , o.; - de ser.
pent, Slangenei , o.
Oeuvé , ée, adj. Die kuit heeft; Hareng
-, Kuiter (van haring), m.
Oeuvre, f. Werk , o. , 4rbeid , m.; Faire
uric bonne -, Een goed werk doen;
spr. w. La fin eouronne 1'--, Het einde
kroont he werk. * -, Poortbrengsei, 0.;
A 1'- on connait l'ouvrier, flan liet werk
kent seen den bouwmeester; Oeuvres po étiq:yes , Dichtwerken , o. mrv. ; Mettre
la main h 1'-, De hand aan het werk
slaan; Se mestre à 1'--, flan het werk
gaan ; Mettre en -, Aanwenden , Ge
Verwerken; ook: dan het-bruiken,
werk zetten , Bezigheid geven ; ook :
(bij juweel. , bij wie Oeuvre kas heet,)
Zetten, Inzetten , Kassen ; van hier :
iVletteur en - , Steenzetter , m. ; Etre
hors d'---, Niet gezet of gekast zijn.
* - , scheepsw. , als : - de marée, Kal
vr.; Oeuvres vives,-fateringopz,
Benedenwerk (van een schip), o.; Oeuvres mortes , Bovenwerk , o., Huizing,
yr. * --, bij smed. , als: Oeuvres blanches, Groot werk , (dat dient om te
snijden, als: bijlen, groote messen,
zeisen, enz. ,) o. * - , in de bouwk. ,
als : Hors d'-, Buitenwerks ; Dans -,
Binnenwerk: ; Cette chambre a vingt
pieds dans -, Deze kamer heeft twin.
tig voet binnenwerks ; Travailler on Reprendre sous -, De fondamenten herstellen; A pied d'--, Bij de hand, Voor
de hand; van hier: fig. Hors d'-, Met
tot de hoofdzaak behoorende; van hier :
Hors-d'oeuvre , m. Bijgebouw , o. ; fig.
l7reemde zaak, vr. ; . ook : Tusschengeregt, Buitengeregt, o. * -, in de Chr.
godsd. , Werk , o. ; Oeuvres de la chair,
Werken des vleesches , o. meerv. ; van
hier : bij regtsgel. , Etre enceinte des
oeuvres de q. q. , Van 'iemand zwanger
zijn. *--, als: Maitre des oeuvres,
Opziener der gebouwen , m.; Maitre des
basses oeuvres , Sekreetruimer, Nacht ,erker , m. ; Maitre des hautes oeuvres,
Scherpregter, Bed, m. * - , Inkomsten tenor parochiekerk , vr. r» ry. * -,
Kerkmeestersbank , vr. * -, Lood, dat
zilver bevat , o. * -, m. Werk (van
Benen plaatsnijder of componist) , o.;
- de Calot, Werken , o. mrv., Platen ,
vr. meere. vase Calot. *--, als: Grand
-, Goudmakerij, vr.
Ofarai , Offarrai, m. in Japan , zeker doos.

je, hetwelk de priesters aan de pel.
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grams geven , ten teeken , dat hunne
zonden vergeven zijn.
Offensant , te, adj. Beleedigend.
Offense, f. Beleedigi ng , vr.-, in de
godsd., Zonde, Schuld, o.
Offenser , V. a. Beleedigen. * -- , Kwee sen ; fin. Beleedigen , Kwetsen , -dan stoot geven. * -, als: -- Dien, Tegen
God zondigen. * -- (se) , v. pr. Ziele
belgen, Zich vertoornen (over , de),
Kwaad worden.
Offenseur, m. Beleediger, m.
Offensif, ive, adj. elaanvallend; Armes
offensives, 4anvallende wapenen, o.
eatery. ; Ligue offensive et défensive ,
,aanvallend en verwerend verbond, o.;
Guerre offensive , danvallende oorlog, m,.
Offensive , f. Aanval, m. , .Manvallen , o.
Offensivement , adv. Aanvallender wijze.
Offerte, f. Oferande , yr,, Offer, o.
Offertoire, tn. Offergezang, Offergebed, o.
Office , m. Pligt , m. ; fig. Faire q. ch. d'.-,•
Iets uit eigene beweging doen ; Inforsuer d' - , Ex officio onderzoeken , Onderzoeken,zonder dat het uitdrukkelijk"
geeischt wordt; Nommé d'-, Door den
regter benoemd. * --, Dienst, Vriendschap , Beleefdheid, vr. * -, bij R. K.,
Dienst , Eeredienst , Openlijke godsdienss, vr.; Livre d'-, Gebedenboek ..
Kerkboek, o. *-, A mbt, o., Post,
m. , Officio , o. *--, Werkzaamheden,
Functien , vr. treerv. * - , als : Saintoffice, Inquisitie, vr. *-, f. Spijt.
kamer, vr. *--, Kunst, om het nageregt klaar te maken , vr. * -, Eet
dienstboden, vr.; ook: De-kamerd
dienstboden zelven.
Official , m. Geestelijke regter, Kerkelijke regter, m.
Officialité , f. Gebied van eenera geestelijken regter , o. * -, Geregtskamer vats
een geestelijk gebied , vr.
Officiant, adj. m. als : Prétre -, on: * -,.
M. Priester, welke de mis bedient,,
Mispriester, m.
Officiante, f. Koornon, vr.
Officiel, lie, adj. , Officielleisient, adv. Offaci éel , Van ambtswege.
Officier, v. n. bij R. K. , De dienst doen,,

De mis bedienen. *-, m. 4mbtenaar s
Officier , m{; - de justice , Officier yat
justitie , m,. * -- , in het krijgsw. , Officier, m. * -, Bediende (in een groot
huis), m.; inzond. Les officiers , De
hofmeester en de kok , m. meere.
Officière, f. Non, die een ambt bekleedt, vr.
Officieusement , adv. Gedienstig , Vrie n delijk.

Officieux , use , adj. Dienstvaardig , Ge-
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Priendelijk,
dienstig. *., Be -1
Voorkomend ,• van hier: Mensonge —,
Leugen om bes:wil , vr. - , in. Ge.
dienctige , T//ei/er , M.
Officinal, le, adj. in de apotheken klaar
genzaakt voor handen.
Offrande , f. Offerande , vr. , Offer , o.
Offrant, adj , m., als: Le plus —, De
meestbiede de
OfTre, f. Aanbieding, 'vr.
OlFrir , v. a. irr. Aanbieden. *Bie.
den. v - , Opleveren. — (s') , v. pr.
Zich aanbieden , Zich vertoeven.
Offusquer 2 V. a, Verduisteren , I7erdonke.
ren.—, IZerblinden, (De oogen) doen
, Benevelen ; fig. Nis.
.cclsenieren.
hagen, In het oog steken.
Ogive, f. in de bouwk. , Kruisboog (aan
een Gothiscis geweif), no.
Ogmien , ah. in de fabell. , Gallische Herculec, voorgesteld als een afgeleefd
grijsaard. no.
Ogre, m. Wildeman, Reus, no.; Manger comme vu —, Eten als een dorscher.
Oh. interj. 0 ! , Oc/.z !
Ole, f. Gans, vr.; De la plume cl'-, GanZenveren , vr. oarv. ; Jeu de 1 1 -, Ganzebord , o.; Contes de ma Mère-I'Oie ,
J/ertellingen van Moeder de Gans, vr.
meerv. als: Petiteoie, dfval van
eenen gans , m.; fig. Stoffering, vr. (d 1.
hoed, konsen , handschoenen , enz.);
ook: Kleine gunsten, vr. rneerv. t—,
zeker gesternte , Gans, vr.
Oignon, m. Bol (eener bloeno), on.
Uije , no. , Look , 0, ; Chapelet d'oignone , Riot uijen , vr; fam. En rang
d'oignous , Op cent gelijke wijze zit'
tende. Gezwel aan den voet, o.
Oignonet , m. eene peer.
Oignonière f. Lookakker, no., Lookbed, o.
0i11e, f. soort van Spaansche soep, waarin verschillende soorten van vleesch en
vortelen komen.
Oindre, V. a. ier. Smeren, Bestrijken.
* — , Za/ven.
Oing , m„ enkel in: Vieux.oing , Oud
'varkensvet, om eenen wagen intesmeten, 0.
Oïnomètre , no. zie Oenoniètre.
m. Gezaif'
Oint , p. p. zie Oindre.
de , na.
Oisean, na. Vogel, na. ; - de prom, Roofvogel , na. ; — aquatique , Watervogel, na.;
- de mer , Zeevogel , m ; — de passage,
Trekvogel no.; - de vult, .2Vachtvogel,
na.; apr. w. Ecre cotnmel' -SLlrla branche,
in onzekerheid zijn, geen.vaSt verblijf
hebben ; Ii a harm les huissons , et ut

*_.

autre a pri s le oisCa.z, Lj beefs go

OLIG
naaM , en een ander heeft gemaaid;
zie ook Nid ; fig. Jtre batrn de l' —
in het teeken.
Neêrslagtig zijn.
en schild. , als : Plan a vnu d ' > , Plan
van boven gezien ; A vol d'— , in eene
regte lijn; Tirer 1'-, Den vogel schieten.als : -' du paradis , een gesternte , Paradijevogel , na., bij
valk , Va/k, na.; Chasse a 1'-, Va/kenfagt, vr.—, Kalkbak, na.
Olseau -mouche, m. Vliegenvogeltje , a.
Oseau-peigne, zie Combbird.
-,
Oiseler, V. a. hij valk., 4frigten.
V. fl. Vege/en.
Oiseleur, m. weleer, Beminnaar der val.
kenjagt, no. —, thans, Vogelaar,
Pogelyanger, no.
()iselicr , m. Vege/keeper , na.
Oiselerie , F. Vege/en , Vege/vangen , a.,
Vege/handel, no.
Oiseux , use, adj. Werkeloos , Ledig
Traag, Lui, Vadzig. Nietig,
Niets beteekenend , Onnut , Nutteloos.
ojaif, i've, adj. Niets doend, Werkeloos
Ledig,Stil zittend, Stil liggend; fi g.
Nutteloos.
Oisillons , M. pl. Vogeltjes , a. naeer3v. 9
Kleine vege/en , no. noeerv.
Oisivement , adv. Werkeloos.
Oisiveté , f. kVerkeloosheid , Ledig/soft!,
yr.
Oison , in. Jonge gans , vr. ; fig. fain. Domuser/k , m., Zotskap , vr.
Ojak, in. bij de Turk. . Regement janitsaren, 0.
Okeitsok, no. Zeezwaan, 'vr.
Okygraphie, f. Snelechrijven, o.
Olamba , m. Groote trommel der Negers,y r
Olampi, m. cone gem.
Oléagineux , use, adj. 011ebevattend.
Oléander, no. Oleander, na.
Oleb , an. soort van vlasch.
Olécrâne , m. El/eboogknokkel, na.
Oléfiant , Zie Oléifiant,
, Zie Gaz
Olèitiant, adj. m., .als: Gaz

hydrogène carburé.
O1ogène , na. zie Gaz oléifiant.
Oléracé , ée , adj. Voedend.
Oieum aaccharurn , zie Eléosaccharuni.
Olfactif, i've, Olfactoire, adj. To; den
reuk behoorende.

Oliban , no. Wierook , na.
Olibrius, in. fain.„ Pedant . TJ7ijsnsut, no.
Oligarchie , f. Regering van weinigen,
Oligarchie , vr.
O1igarciique , adj. Waaraan weinigen deel
nemen. Door weinigen geregeerd, 0/iarchisch.
Oligarrhène , in. een boompje.
O1iophyile , ad). Met Weinige bladen.

OLIG
Oligoposie, f. Geringe dorst, m.

Oligoschyle, adj. ongebr., Niet sappig.
Oligosperme, adj. Met weinig zaden.
Oligotrophie, f. Geringe voeding, vr.
Olik, M. munt in Turkije van zo as
pers.
§ Olim , m. pl. Oude registers van hei
,

parlement , o. meerv.

Olinde, f. soort van degenkling.
Olio, m. zeker timmerhout.
Olivaire, adj. Olijfvormig. *--, in d€
ontleedk. , als : Corps olivaires , twee
uiesteeksels aan het verleegde merg.
Olivaison, f. Olijventijd , Olijvenoogst, m e
Olivatre, adj Olijfkleurig.
Olive, f. Olijf, vr. *—, Olijfboom, m.;
fig. Olijftak , ns. * —, pi. Olives, wel
zeker gebit.
-er,
Olivetier, m. een boom.
Olivette, f. Olijfplantsoen, o. *—, een
Sinesche vink. *—, pl. Olivettes, ze.
kere dans, Olijfdans, us.; ook: zekere valsche parelen.
Olivier, mm. Olijfboom, m.; Branche d'--,
Olijftak, m.
011ure, f. Groot loeren schootsvel, o.
Olmon, m. bij de ouden, Mondstuk eener
fluit, enz., 0.
Olographe , adj. Eigenhandig C geschreven).
Olonne, f. soort van zeildoek.
Olophyrme , m. bij de ouden , soort van
treurzang.
§ Olas, m. Moeskruiden, o. meerv.
Olympe, m. Olympus, Olymp , m.
Olympiade , f. tijdperk van vier jaren,
Olympiade, vr.
Olympiens, adj. M. pl., als: Dieux —,

Godheden van den Olympus . ir. mrv.

Olymmpioniques , m. pl. Overwinnaars bij
de Olympische spelen , M. meerv.
Olympiques, adj. ei. pl., als: Jeux —, 0•
lympische spelen, o. meers.
Omagre, f. Schouderjicht, vr.
Omaloramplles , m. pl. familie van voge.
lee.
Omasum, m. Derde maag der herkaau•

wende dieren, vr., zie Fenillet.
Ombelle • Ombellule , f. in de plantk., Krans,

Bloemkrans , viz.
Ombellé , ée , adj. filet eenen krans.
Ombellifères , Oznbelliformes , ff pl. farm
lie van planten, welker bloemen oenen
krans vormen.

Ombellule , zie Ombelle.
Ombilic , in. Navel , m. * --, Kelknaad, m.
Ombilicaire , f. geslacht van planten.
Ombilical , le , adj. Tot den navel behoorende ; Cordon — , Navelstreng , vr,
Ombilico-méaeutérique, ei. ZVovelstreng, vr.
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Ombiliqué , ée , adj. Genaveld.
Ombrage , m. Lommer, Schaduw, vr.;
fig. argwaan, an. , ,dchterdochr , Pr
denking y yr. *--' in de geneesk., zie
Nuage.
Ombrager, v. a. Beschaduwen. *—, Ten
deelt sluiten.
Ombrageux, use, adj. Schichtig; fig, Achterdochtig, Ergdenkend.
Ombre, f. Schaduw , vr.; fig. Il Ie suit
comme 1'— fait le corps , C'est son —,

Hij volgt hem als zijne schaduw ; Hij

is zijne schaduw , Avoir peur de son
—, Poor zijne eigene schaduw bang

zijn ; Courir après use —, Lone schadu w najagen, Zich aan hersenschim*
men overgeven ; Tout fait — a cet hom.
me , Bij wantrouwt alles ; Faire -- k
q. q,, In de schaduw stellen, De oogen
uitsteken. * —, Schaduw , Lonsmer,,
vr. ; fig. Bescherming , Schaduw , vr,

* --, Schaduw, Duisternis, vr. *— ,
Schaduw, vr., Schijn, Zweem, m. *—,
Figuurlijke voorstelling, Afschaduwing, vr. * —, Schijn, m., Masker,
Voorwendsel , o. * —, in de held. god.

gel. , Schim , vr. ; Royaume des orzbres,
Schimmenrijk , o. in de schil-.
derk. , p1. Om bres , Di rpsel , o. , zie
Clair-obscur. * —, ou: Terre ci'—, ze.
kere verw , Omber, vr., zie ook Ombres. *--, us, zie Hombre.
Ombrelle, f. Kle ne zonnescherm , ns.
Ombrer , V. a. Schaduwen.
Otn'.,res, f. pl. bij de Rom., Medegebragte

gasten , die niet genood 3z'aren, m. mrv.
Otebrecux , use, adj. w. ,gebr.', Schaduw.
rijk , Belommerd.

Oznbromètre , m. Regenmeter m
Omega, in. laatste letter der Grieksche
letterlijs , Omega, vr.
Omelette , f. Eijeren in de pan , e. mrv.,
Eijerkoek , m. , Eijerstruif, vr. * —,
bij wijnkoop. , Eijeren
eren , waarmede was
den wijn klaart , o. meers.
Omenlitie , zie Oazentésie.
Omentésie, f. Ontsteking van het. darns
net , vr.
Dmétides , f. pl. bij de ouden , Schouder.
wrongen.
Dmettre , V. a. irr. Achterlaten , Wegla.
ten , Uitlaten , Verzwijgen.
Dmineux , use , adj. veroud., Ongunstig,
Kwaad voorspellend.
*mission, f. Nalating, Achterlating,
Uitlating, Vergissing, vr.; van hier:
Péché d' ry--, Zonde van nalatigheid,
Zonde van verzuim , vr.
Dinmaillouros, m. p1. een steen , zie Oeilde-chat.
'
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ONGL

Omman, in. spijs van gebroken mais half
gaargekookt in water.

Cocytus. *, Golfwijze streep , Golf,
Wolk, vr.
Onclé, ée, a d j. Gewaterd, Gegolfd, Golf.
vijze ; Du bols aoudes, Gevlamd hous',o.
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Omniphage, zie Omnivore.
Omnipotence, f. veroud., Almagt, vr.
Owniscience , f. Alwetendheid, vr.
Oïeivore , adj. 4 11 es etend , Pleetch en

kruiden etend.
Omocotyle, f. Schouderbeensholte , vr.
Omophage , adj. Raauw vleesch etend.
Omophaie , f. Eren van raauw vleesch,
0.
p1. Omophagies, Bacclzusfees.
ten, waarbij men de bloedende ingewanden van bokken rasuw af, a.

meerv.
Omoplate, f. Scizouderbiad, a.
Omphacin, ne, adj. als : Huile omphacine,
Olie van ozzrijpe olijven , vr.
Omphaiocèle, f. Naveibreuk , vr.
Omphalomancie , f. 1/oorspelling uit tie

naveistreng van het eerste kind aan

de moeder, hoe veel hinderen zij krijgen zal, vr.
Omphalopsyques , in. p1. in de vierde eeuw,

dweepers , die hunnen navel beschouwden,
Omphaloptre, Omphaloptique , adj., als:
Verre - , zie Verre convexa.
Omphalorrhagie , f. Bloedstorting uit den

navel„ vr.
On , pron. Men; van hier : On dit , m.
fain. Los gerucht , o.
Onagre, m. Woudezel, Wilde ezel, m.
'

*_, oud krijgstuig om steenen te iverPen,

Onanisme , m. Zelfbevlekking , vr.
Once , f. Ons , Once, vr. en o.; Demi -once, Lood, 0.; fig. Gre/n , Greintje
4as/e, o.
Onciales , adj. f. , aIs: Lettres -, Groote

letters , vr. meerv.

Once, m. Oom, m.; Grand-oncle, Oudoom, M. ; — à la mode de Bretagne,
Volle neef van vader of moeder, Halve neef, vr.
Oncotornie, f. Opening van een gezwel
met eene vlijm, vr.
Oncre , f. soort van zeeschip.
Onction, f. Za/ving, vr.; van hier: Ex.
trême-onction , Laatste a/ieee! , o.; fig.

Zalving, vr.
Onctueusernent , adv. fig. Net zalving.
Onctueux, use, adj. Vettig, Olieachtig,
fig. 17 1 zalving.
Onctuogité , f. Veteigheid , 011eachtig.
heid, vr.
Ondara , na. geslacht van dieren , Muskusrot (van Canada), vr.
Oude , f. Golf, Baar,, vr.- , Water,
4., Zee, vr.; van hier: bij dicht., L'1
noire 5 Het water van den Styx en den

Ondécagone,ni. E1f/zek , m.
Ondécjnzal, m. een visch.
Oudde, 1. Slagregen , Stortregen, Plasregen, rn
Ondio, rn Watergeest, m.
Ondine , f. Waternimf, Ondine , vr.
Oudoiement, m. Doop met water zonder
plegtigizeden , rn,
Ondoyant , te , adj. Golvend. *-q zie
Ondulant.
Oudoyer, V. fl. fig. Golven. *_, v. a.
Zonder de gebruikelijke plegtigheden
doopen.
Ondulant, adj rn van den pols, Golvend.
Ondulation , f. Golving , vr. ; van hier:
- circulaire , Kringvormige beweging,
vr. , Kring , m. (door een' in het
water geworpen' Steen).
Oudulatoire, adj. , als : Mouvement,
Goifwijze of Golvende beweging, vr.
Ondulé , he, adj. Met kleine fijne golven.
Onduler , V. fl. Golven , Zie/s bewegen,
Km/len.
Onéirodynie , f. , als: - active , Slaap wan.
delen , o.;
passive, Nachtmerrie , vr.
Onéirogmos , m. Nachtelijke bevlekkin.
gen, vr. uzeemy.
Ouéirogyne , m. Ontuchtige droom , na.
Ouhraire , adj. bij regtsgel. , Die met de

waarneming van iets belast is , Waarazemend.
Onéreux , use , adj. Moeijelîjk , Bezwa.
mend, Lastig.
Ouga, t... eene godin der Phenicilirs.
Ongle , m Nagel (aan handen en voeten), tas.; Reguer en Couper les ongles,
De usage/s knippen ,' Roguer les ongles,
Op de nagels bijten; fig. fam. Rogner
les ongles a q. q. . Iemand: magt fnui.
ken ; Avoir bec et ongles , Haar op de
tanden hebben , zie Bee; Avoir de l'esprit
jusqu'au bout des ongles , Veel verstand
hebben ; Donner sur les ongles a q. q . ,
Iemand op de viners kloppen ; J'ai en
sur les ongles, Men heeft mij op di
vingers gekiopt. *.., Hoef, m.
Klanuw (van dieren), us.
_, jude
plantk. , Plaats , waar het bloemblad
aan den kelk vast zit, vr.Viie:
op het oog, 0.
Onglé , he , adj. Met kianuwen.
Ongle aromatique , Ongle odorant , m. hij
de oude Griek., deksel van zekere scheip,
die naar bevergeil ruikt.
Onglée, f. fam. Tinteling van koude in
do toppen de; vingers , vr. ; J'ai 1' —,

0PEB.
ONL
Dc toppen der vingers tintolen niiJ van
koude.
Onglet, uh. zie Ongle in de laatste beteek., Strook (papier of perkevzeut , welke men tusschen de bladen
van een boek inbiudt , om er platen,
kaarten, enz. aan te plakken), no.
Schuine zanienvoeging der lijsten , vr.
*- , bij boekdrnIk., Verbeterblaadje ,
_ , soort van graveerijzet da:
0.
van de Onglette enkel daarin versch lit,
dat het aan de pun: smaller is.
1/etheid aan long en lever, vr.
Onderste puntje van een bloemblad , o.
*_, zie Guillemet.
Ongletté , adj. m. , als : Pétale - , Blad,
dat net een puntje aan den kelk berettigd is„ 0.
Onglette , f. zeker graveerijzer. 0'
aan een mes , Keep , waarin men den
nagel zet , om het open te maken , vr.
Ciiguent , m. Zalf, vr. ; - pour la brAinre, Brandzaif, vr. ; - épispatique, zie
Ëpispatique ; - de pompholix, Loodzalf,
vr. ; zie ook Basilicuni et Popuimum;
Spr. W. Dans les petites boltes soot les
bons onguens , Kleine lieden hebben dik'
wijls het grootste verstand.
Onguiculé , ée , adj. Nagelvormig , Met
nagel: aan het einde der 'vingers en

teenen.
Ongulés , adj. m. pl., als : Quadrupèdes
- 9 on : fl1. Pl. Klaauwvoetige dieren , o. tneery.
Ongulogrades , in. pl. zie Pachydermes es
R uminans.
Onirocritie , f. Uitleggiug van droomen,

Droomuitlegging , vr.
Onirocritique, us. Droonsuitlegger, Droomverklaarder, in.
Oniromancie, f. Droomuitlegging , vr.
Oniroscopie , zie Onirocritie.
Onix , M. zie Onyx.
Onkotomie , zie Oucoeonoje.
Onocentaure, m. fabelachtig gedrogt,

half nsensch

half

ezel.

Onornancie, f. Waarzeggerij uit iemand:

naam, vr.
Onotnate , f. zsker feest ter eere van Her.
cults.
Onomatople , f. Klauknaboocting , vr.;
Mot formé par -, Klankuaboouend
woord , o.
Ononychite , tn beleedigende naam , wel
ken de heidenen gaven aan den God
der Joden on Christenen.
Ontologie , f. Wezenleer , vr.
Ontologique, a dj. De avezenleer betrof.

fende.
Qanava, f.

cone godheid der oude Ga1
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liè'r:, beantwoordende aan de hemel.
sche Venus.
Onuphis , na. bij de Egypt. , een tier hei.
lige stieren , welke te Hermut hi s
iverd bewaard.
Onychonaancie , f. Waarzeggerij uit lvc
beschouwen van de nagel: der kinde.
ren, vr.

Onyx , m. zcRere steen , Onyx, en.
Onze , adj. Elf. *. , Elfde. *_ in. Elf,
vr. -, Elfde (dag der maand), in.
Onzikme , adj. Elfde. —,m. Elfde (deel),
0. Elfde (dag der maand), M.
Onzièmenocnt, adv. Ten elfde, In de elf.
dc plaats.

Ooroascie , f. Waarzeggerij uit zekere
teekenen in de eijeren , vr.
Ooncopie , zie C)omaucie.
Opacité , f. Ondsorschïjnend/ieid , Ondoor.
zigeigheid, vr.
Opale , f. Opaal , Opanisteen , in.
Opaler , V. a , et n. Do suiker in den vorm
roeren.
Opales , Opalies, f. p1. te Rome, zekere
ftesten ter eere des godin Ops.
Opaque, adj. Donker, Ondoorschijnend,
Ondoorzigtig.
Opar , m. bij de Egyptenaren , Vulcanus , in.
Opéra, in. Zangspel, o. , Opera, vr.; fig.
fani. C'est on , Het is eene groote
beslommering ; van hier , in zeker spel:
Faire - , Zich van al zijne volgkaar..
ten ontdoen. °'-, Opera , vr., Operagebouw , 0.
.
Opérateur, m. Kuncebewerleer , m,; - ocu.
liste, Oogarts, en. ; - pour les dents,
Taudmeester, in.; - pour la pierre,

Steensuijder , m. - , Kwakzsslver , in.
Opération , f. Werking, vr,Verrig.
ting , Onderneming , vr. bij wondh.,
Kuustbewerking , Operatie , vr. ; - cé.
sarienne , Keizerssnede , vr. ; - Claémi
que, Scheikundige bewerking , 'or.;
- d'arithmitique , Rokenkundige eplossing, -or.

Opératrice, f. Kwakzolfscer, vr.
Operculaire, f. geslacht van planten.
adj. Tot do dekstukken van slakken.
huisjes , enz. behosrende.
Operculaires , f. p1. geslacht van planten.
Opercule , f. Dekstuk van sommige scholpen, van de kiem eeuiger zaden, van
do urn der messen , 0.
Operculé, ie, adj. Van een dekstuk voorZien.

Operculithe , f. Doksttsk van versteende
schelpen o.

Opérer , V. a. et P. Werken ; iron. Vous
avez bien opéré , Gij hebt wat fraai:
voer den dag gebragt. *. , Opereren,
48 *
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opos

Bene kvinstbewerking verrigten ; Se
faire -, Zich laten opereren.
Opertanés , adj. m. p!. van zekere god/ic.
den , tot welker geheimen alien niet
waren toegelaten.

Opec , in. p1. Balkgacen , enze in eenen
inner, 0. nieery.
OlDétiale , f. eene plant.
Ophog1osse, f. geslacht van planten,
Speerkruid, 0.
Ophiogiossites , f. p1. 1/ersteende siangentanden , ei. meerV.
Ophioldes, Ophiomorphites, in. p1. Am.
mooishorciis , in. ij;e6rv. 5 Zie ooit Am

nionite.
Ophiolfitre, in. Slangenaanbidder, M.
Ophioltrie ,f. Siangenaao?bidding , vr.
Ophiologie , f. Bec1irijving der slangen,vr.
Qphiomancie, f. Waarzeggerij door mid.
del van slangen , vr.
Ophioorphftes , M. p1. Slangverstecningen, vr. nmeer'.
Ophiophages, adj. m. pl. Siangenetend.
* , m. p1. Slangerieters, »t. mccrv.
044 es iw. pl. dweepers , welke loeweerden, daf de wijshoid aan dc menschen
verschenen was in de gedaante cener
slang, van daar: Slangendienaars,
fl2. meerv.
Ophiucus , fl1. 00fl gesternte , zie Serpen.

raire.
Ophthalgie , f. Oogpijn , vr.
Ophthaltnie, f. Oogonroteking, vr.
Ophthalmique, a1j., als: Remède -, Oog'

middel , o.
Ophchalmites, f. p1. Oogsteenen , m. mry.
Ophthalmocèle, f. p1. Oogbreuk , vr.
Ophthalmnodynie , f. Hevige oogpijn , vr.
Ophthalrnographie , f. J3eschrijving van
het oog , vr.
Oplmthalmalogie , f. Ontleding vase het
oog, vr.
Opiithamosponie , f. zie Oplm th alrnie.
OpIithlrnorrhagie , f. Bloedyloelfing uit
het oog , vr.
Opbtha1noscopie, f. Kunst, om uit iemands
oog deszelfs inborst te loeren kennen,vr.
Ophthainiostase, in. zeker werkeug Oogsteller, vs.
Ophchaltnotomie 1 f. Ontleding vat; het
oog, vr.
Ophthalmoxystre , m. Oogborsteltje , o.
Opiacé, he , adj. Opium bevattend.
Opiat m. Opiaat , o. ; - pour les dents,
Tandopiaat, 0.
Opiconsives, f. Pl. feesten ter cere der
)

godin Ops.
Opigère, f. bijnaam yafl Juno.
Opilatif, ive , odj. Stoppend , Verstoppend.
Qpi1aion 7 f. terstopping , vr.

Opiler , V. 5. Perstoppen.
Opimes , adj. f. pl., als t Dépouilles
on: -, f. p1. Buit van eenen Rom.
generaal, welke den vijandelij ken
veld/zeer met elgene handen gedood
had, m.
Opimien , adj. m. ,3 als : Via - , Opinmius
wijn, M.

Opinant, m. Stemgever,. Stemmer, tim.
Opinateurs , na. pL bij de Rom., Leveran
ciers aan de legen, ns tneerv.
Opirer , V. fl. Stemmen , Zijne stem geven
of uitbrengon ; fig. fam. - du bonnet .

Bet gevoelen van eenen andemen vol-

gen , Een
zeggen.

jabroir

zijn

,

Altijd Ja

Opiniâtre, adj. Hardnekkig , halsstarrig,
Onverzettelijk; fig. hardnekkig.
m. et f
van ziekten , Hardnekkig. *
Stijfkop , no, en vr.
Opinitrement, ado. Hardnekkig.
Opiniâtrer, v. a fan. Stijfhoofdig maken.
*- (s'), v. pr. (a) Hardnekkig voorstaan of staande houden.

Opiniâtreté , F. Seijf/000fdiglieid , Ilard
nekkigloeid, Haistarrigheid, vr.
Opinion , f. Stem , vr. ; Prendré les opinions, De stemmen opnemen; Aller aux
opinions , Tot de stemming overgaan.
*_, Meening, vr., Gevoelen, OorGedachte,vr, Dunk, tim.;
deel, o.
van hier : C'est une affaire d 9 Ieder
5-

kan daarover naar welgevallen denken,
C'est une - , Het is nog niet bewezen.
Opipixcan , in. soort van wilde eend.
s—,
Opisthocyphose , f. Bultig/seid, vr.

Bogchel, m.
Opisthodomne , mu. te Athene ,

Openbare

schat, M.

Opisthogastrique, adj. , als: Branche -,
Dc achter de maag ontstaande tak der
kletnmende slagader, yr.
Opisthographe , adj. Op beide zijden van
een blad schriJvend.
Opisthographie , f. Schrijven op beide
zijden van een blad , o.
Opisthographique , zie Opisthographie.
Opisthotonos, m. Stuiptrekking , waarbij
zich het Iigchaam naar achteren
buigt, vr.

Opium, m. Opium, vr. , Ileulsap, 0.
Opobalsanium , me. Ba/oem van Mecka , n.
Opocalpamuni m. zekere gem der ouden.
Opodéocèle, f. Breuk onder het schaam
been , vr.
Opopanax, Opoponax , Opoponaculfl , fl1
zekere gem.
Oporice , f. zeker geneesmiddel bij de
ouden.

Opossum, Opossulfl-OeiI , in.

zeker

deer.

oppo
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Cpportun , ne adj. Gelegen, Van pas , Ter

Optico.trochléj-sclérotjcien , In. Z18 Muscle
grand oblique de Peil.
Optimisme , on. Leer van de beste wereld ,

,

snede.
Opportunité J. Gelegenheid), Gepastheid,
vr.- , Gelegenheid, vr.
Opposant, te , adj. Zich aankantend, Opponerend. * _ , in de ontleedk. , als:
Muscle -, vu: , m. Tegenstellende
spier van den duim of den kleinen
vinger, m. m. Tegenpartij,vr.
Opponent, in.
Opposé , e , adj. Tegengesteld, Tegenovergesteld. * , Strijdfg , Omgekeerd.
* - , m Omgekeerde , Tegengestelde , 0.
Opposer , V. fl. Tegenstellen , itcllen (tegen, a). *_, Vergelijken; - les mo.
lernes anke anciens, De hedendaag:chen
tegenover de ouden stellen, Hen zanÇeir
vergelijken. *_ (s'), v. pr. Zich verZetten of aankanten (tegen a), Tegenwerken, Tegenstreven, Tegenzijn.
Opposite , m. w. gebr. , Tegendeel, o.;
A 1' -, Tegenover, Daartegenover.
Opposition , f. Beletsel, o.. 1-linderpaal,
coo.; iVlettre a . . . , Beletten, Per/sinderen* - , Tegenstrijdigheid„Opp
vr.; 1
i
van hier: Parti de 1' - , nu : - ,
00
eitiepartij , Oppositie , Tegenpartij.
vr. * - 9 Tegenstelling , vr., zie An.
tithèse. _ , in de sterrek. , Tegenstand,
2)2. , Stand eener ster regt tegenover
cent andere, on.
Oppreoser, V. a. Drukken, Benaanwen,
Knellen ;fig. Drukken, Kwellen, Prangen , Benaanwen , Vers/rukken.
Oppresseur , on. Onderdrukker, a.

,

-

adj. in.

Oppression, f. Drukking, Benaauwing,
Benaauwdheid , yr. Onderdrukking , vr.
Opprimé , fl1. Onderdrukte , no.
Opprisner . V. a Onderdrukken.
Opprobre , m. Schande , Schandvlek , yr.,
Ifoon , Smaad, in.
Opras , m. titel der groeten in Siam.
Ops, f. in de fahell., Op:, Cybele, vr.
Opsigone, adj. Later verschijnend.
Opsimatbée , f. w. gebr. , Late begeerte
om te leeren , vr.
Opsomane, adj. Veel van eenig 'voedsel
houdend.
Opsononie, fl2. teAth.. Marktmeester, in.
Optatif, ive, adj. Weuschend. *-, m.
97enscloendewijze, vr.
Opter, v. n. Kiezen.
Optéries , f. pl. in de oude gesch. , Ceschenk, dat men aan een kind gaf,
wanneer men het 'voor de eerste maal
zag, o.
Opticien, M. Gezigekundige , Opticus , eis,
Optica , f. Optica-spiegel, on.
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vr.., Optimismus , o.

Optinsiste, in. Aanhanger van de leer
der beste wereld, Optimist,

M.

Option, f. Keus, vr.
Optique , f. Gezigtkunde , Optica , Vr.

,de 1n. et f. adj. Het geztgt betreffen*_.,
, Optisch; Nerf - , Gezigeszenu'W,
vr. ; Chaanbre -, zie Chambre obscure ;
Illusion -, Optisch bedrog , 0.
Opulemment , adv. Rijk , In overvloed.
Opulence, f Overvloed , R:jkdom, no
Opulent, te, adj. Rijk Ve r mogend
Opuntia , f. naam van verscheidene 340r1.1
-ten van planten.
Opuscule uh. Werkje ,

Or, m. Goud, o.; D'—, Gouden; —trait,
- filé, Gesponnen goud, o.; - en barree , Staafgoud , o. ; - en feuilles,
Jiladgoud, o; — potable, Vloeibaar of
Drinkbaar goud , o.; - fulminant,
Dondergoud, t. ; - mat, Mat goud, o.;
- blanc, Wit goud, o. . Platina, vr,
ftg, fam. C'est de 1' - en barre-, Het is
Zoo goed als gereed geld , C'est Un hornme qui vaut son pesant d' —, De man is
met geen geld te betalen; Dire '1'
- , Voordeelig spreken ; apr. W.
Tout ce qui remit West pas -. Het is
al geen , wat er blinkt ; Promeetre
des monts ei' - , zie Mont; zie ook Pont;
fig. fans. Usa marché d' —, Een voorde-olige koop; bij dicht., Siècle on Age d' -,
Gouden of Gulden eeuw , vr. ; Jours

Pai3er d'

filés d' - et de soie , Gouden dagen ,

meer". - , Goudgeld, Goud , o. *- j
voet een p1. , Soort van goud , Kleur 'van
g oud , vr. . in de sterrek., als : Nornbre d' - , Guldengetal , t'.
Or, co n j. Nu.> Maar , Doch , Dan. AANM.
Dikwijls wordt dit vcnsgwoord niet
uitgedrukt , b. v.: Le sage eat hetareux
or Socrate est sage; donc il est heureux,
.0e wijze is gelukkig; Socrates is ,vijt 5
dus is hij gelukkig.
Oracle, m . Orakel, o., Godspraak, yr.
Orage , us. Storm „ m. , ; fig. Storm , in
Oproer, o.
Orageux. use, adj. Stormachtig, Onstuimig) fig. Stormachtig.
Oraison , f. in de spraakk. , Rede , vr.
ReParte de l'-, Rededeel, o.
Gebed, 0 -;
de , Redevoering , vr.,
.- mentale , Stil geb o d , o. ; - dominicale, Gebed des Ileercn, Onzevader, o.
Oral, M . Hoofdsluiier yen den, paus hij
het lezen der mis' -) 1fl. Ie,

in, Mondelilk.
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Orang, in. gerlacht vanzaogdieren.
Orange, f. Ora;jeappel, rn.; - musquée, eene peer ; - d'hiver, zekere late peer - tulipéc , zekere groote vroe
ge peer.
Orngé t ée , ndj . OranjeA'ieurig, Oranje.
* - , in. Oranje , o.
Oran geade , I Oranjewater,, a.
Orangeat, ilL Gesuikerde oranjesc/2i1, vr.
Oranger , m. Oranjeboom , in.

Orcanette , 1'. naam van eenige planten in
het zuiden van Frankrijk , met welker

Orangeric, f. Oranjerij, vr.
Orangin, m soort van kalabas, die naar
eenen oranjeappel gelijkt.
Orang-outan g , ru, Orang-outang , Bosch

ineasch, ,ji.

, in Engel.,
Orateur, m Redenaar , m.
Spreker in het huis der gemeente , in.
,
insect van her geslach; der Mantea.
Oratoire, adj. ran eenen redenaar, Re-

*_

denaars.. . , Redekunetig. *_, m. Bedehuisje (in eene R. K. A'erk),o. -,
J3idverrreAje (naasC eene slaapkamer),
a. s—, 1-'ergaderplaats der vaderen
van het oratarium , vr. , Oratorium 0.
Oratoireweut , adv. Redekunseig , 4/s een
redenaar.
Oratorio, in. zeker great nsuzijksruk,
waarvan het onderwerp uit de godsdienst ontleend is., Oratorio , 0.
Orbe , adj. Pond, Stomp; van hier:
Coup -, Knouzing , Slag, die enkel
eene kneuzing veroorzaakt , Slag met
, bij sueteen storap werktuig , m,
eel. , als : Mur - , Blinde mnur ,.
*_, in de sterrek., Baan, vr., Kring,
012.
-, Zie Orbis.
Orbiculaire , a dj. (Orbiculairement , adv.)
Kringvertnig. *, in. Kuingvorr4ige
spier, vr.
Crbiculé, ée, adj. Kringvormig.
Orbitare, adj. Tot de oogholte be/zoorende.
Orbite , f. Loopbaan , Baan , vr. , Weg
(van eene ster) , m.; - du soleil , zie
Ecliptique. * - , Oog/oolte , vr. - , bij
vogeleri , Oogkring , Kring om het
oog, in.
C!rbito.extus.scléroticien , adj, in., als: Mus, fl3. ZiO Muscle
droit incle -, on t
terne de l'oeil.
van
Polypiers.
geslacht
Orbitolithe, m.
Obito-maxilli-labial , adj. , als: iViuscie -,
fl1. ZiC Muscle elevateur de la
on :
lèvre supérienre.
Orbito-sus-pspébral, a d j., als : Muscle -,
vu : - , in. zie Releveur de la panpière Supérienre.
Orboue, f. bij de Rom, , Godin , welke de
weezen beschermde.

piortelen anon rood verwe, Ene/slippen,
vr. meert'.
Orchésogrphe , f. Beschrijving van den
dans , vr,
Orchestique , adj , als : Genre - , cu
*_ , f dat gedeelte van de ligchaams
der ouden , waar000 het-oefnig
dansen , buirelen en baispelen be.
hoorde.
Orchestre , na. bij de Griek., Dansplaars
op het tooneel , vr. * - 2 bij de Rom.
Plaats voor de vesta/en en raadsbeeren.
* - , thans , Orkest , o. (d. i. plaats voor

de muzikanten, en de muzikanten
ze/ven )
Orchiscèlo, f zie Hernie humérale.
Orhis, m, Standeikruid, 0.
Orchites, f. p1. verscheidenheid van olij.
ven
Orchotoznie , f. 1Pcgsnijden der teelballet; , o. , Ontmanning , vr.
Orcus , in. God der hel , Pluto , M.
Hel, vr,
Ordali e , f. Ordalie , vr. , Codogerege , a.,
.. .. proef,vr.; - du feu, Vuurproef,
vr. , - de I'eau , Waterpooef, vr.
Ordinaire , adj. Gewoon , Gemeen , Alledaagsch , Daselijksch. * , m. Gewone
kost, in,, Gewone spijs , vr., Dagelifksche pot , Gewone pot , in .

Gewone hoeveelheid (wijn, haver,
Gewone handelwijze,
enz. ) , vr.

Goweonte , vr. *- q Gewone gebe.

den (bij des mis), 0 , macrn. t-, Ge.
_ , Posodag , in.
w one bisschop, in.
* - , (Gewone ) post , vr. , als : A
1' - , Op de gewone wijze ; I)'—, Pour
1' -, Gewoonlijk. * , f enkel p1. Or.
dinaires , Maandstonden , in. meerv.,
Jiilaandelijllsche zuiveringen , vr. mrv.
Ördinairemeat, ado. Gewoonlijk.
Ordinal, adj. in. in de spraakk, als : rÇombre -, Te/woord van orde,Rezngschik-.
kendgetal, o.
Ordinand, en. Geestelijke die geordend
zal worden , in.
Ordinant , en. Ordeisend bisscls,op , in.
BayesOrdination , f. Ordenen , o.
eigen , 0.
§ Ordo , na. Orde , vr.
Ordonnance, f. Schikking, Regeling, Inrigting , vr. , Reglessent, 0. ,
Keur , Wet , vv . ; fan. 11 est rncublé
suivant 1' -, hij heeft s/ac/its de volsteelt noodige meubelen , (die volgens
de wet nier nzoen verkocht worden)
ook : fig. .Wj is slecht van meubelen
voorzien. *_, in de krijgad., Orden

ORDO
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nans 9 m.; van hier : Habit d' , Non.
tering , vr. * — , in het finantiew. , Ordannantie , vr. , Geteekende lastbrief
van de regering, om van den ontvanger der gemeene- landsmiddelen eenig
geld te ontvangen, Advijsbrief, m.
Mandaat, o. * —, bij geneesh. , Voorschrift, o., Ordonnantie, vr., Recope, o.
Ordonnancer, V. a. Bevel tot betaling

Oreillatd, de , adj. Lange Doren hebbende;
Cheval -, Paard met lange ooren , o•
*--, geslacht van dieren.
Oreille , f. Oor , o. ; Avoir bonne -i , 1' —
bonne , 1' -- flue, Scherp hoeren;
Avoir 1' — dure , Etre dur d' —, Hard.
hoorig zijn ; Chatouiller , Flatter on
Charmer 1' —, Het oor streelen ; Bles.
ser, Choquer on Écorcher 1' - en les
oreilles , Liet gehoor kwetsen, beleedigen ; Prêt.er 1' —, Het oor leenen ; Avoir
les oreilles chastes , Geene onbetame.
lijkt
ke woorden kunnen hoeren ; Venir
aux oreilles de q. q. , Iemand ter ooren
komen; J'en ai les oreilles battues et rebattues, De toren tuiten er mij reeds
van ; Se faire tirer 1' — , Niet gemak%
kelijk toegeven, Zich lang laten ver
les oreilles-zoekn;RmprÉtudi
a q. q., Iemand aan de ooren liggen te
oor
yoor iets
l'—h,
lellen; Fermer
Het

geven.
Ordonnateur, m. Inrigter, Opzigter, no,;
* — , Bevelgever , no
Ordonnée, f. Lijn, welke de as eener
kromme lijn regthoekig doorsnijdt, vr.
Ordonner, V. a. Schikken , Regelen , Inrigten; apr. w. zie Charité. *—, Bevelen, Bevel tot... geven. °, van
een' geneesheer, Voorschrijvers. *--,
Order geven tot uitbetaling. *—, Or.
denen , Met de geestelijke v'aardigheid bekleeden. * —., v. n. Bevelen.
* --, Beschikken (over, de). Ordre, m. Orde , Schikking , Regelmaat ,
vr.; Metten en —, In orde stellen ; — de
bataille , Slagorde , vr. * —, Order,

sluiten; Faire la sourde — , .Aiet willen hoeren , Hoor.ende doof zijn ; fig.
fain. Ouvrir les oreilles , Met belang
naar iets beginnen te luiste -steling
— d'un prince , Vrijen-ren;Avoi1'
toegang tot eenen vorst hebben; fain.
Soufier q. eh. aux oreilles de q. q., Ie noand iets in (het oor) blazen; Echauffer les oreilles à q. q., Iemand de Doren
warms naken ; Donner sur les oreilles
à q. q., Iemand wat om de Doren geven, Iemand op de Doren komen; Bais.

yr. *—, bij regtsgel. , als: — des créaneiers , Staat , m. of Li/st , vr. der
schuldeischers. * -- , Orde , vr. ; Met.
tee — à ... , Orde stellen op ; — social,
Maatschappelijke inrigting, vr. *.-,
Rang , no., Orde, vr. , Stand, no,
Klasse , vr. * — , Rangorde , vr. ; van
hier: — du jour , Orde van den dag,
vr. *_,R ege l, Pligt, nz., Voorschrift,
o. * —, Orde , Ridderorde , vr.
Orde, vr., Ordeteeken, Ordelint, o.,
Ridderorde , vr. * —, Bevel , o. , Or.
der, vr. *—, inden hand., Order,yr.,
*_, Geestelijke waardigheid, vr.; van

ser les oreilles, Avoir les oreilles baoses,
Revenir les oreilles basses, en baissées,

Met de broek op den kop te huis komen , JJ et hangende ponten te huis
komen, Met een' langen neus terug
komen , Eenes (langen) neus krijgen;
Avoir la puce à 1' — , Een vloo in het
oor hebben ; Secouer les oreilles , Het
hoofd schudden (ten teeleen van afkeuring); spr. w. , Les murailles out des
oreilles, Kleine potjes hebben ook toren , zie Muraille. * -- , ten aanziet;
der toonk. , Gehoor , o. ; Avoir de 1' —,
Gehoor hebben; 11 n'a point d' — , .Hij
heeft geen (musikaal) gehoor. *—,

hier : Donner on Corafé.rer les ordres
Ordenen. * —, in de bouwk. , Orde ,vr.
* —, in de nat. hist. , Orde , vr. p—,
in de wick., Orde , Klasse , vr., Rang ,

rn. * _, als: En soos- ordre, Ondergeschikt , Als ondergeschikte; Créancier
en sous-ordre, Schuldeiscloer niet eene
pretentie op eenen anderen schuldei
-scher,m.
Ordrysus, m. Bene godheid der oude Tra•
curs.
Ordun , m zeker vischtuig.

Ordure, f. Vuiligheid, Onreinheid, vr.,
Vuil, o., Vrek, m., Vuilnis, o.;
fig. Dire des ordures, Vuile taal uit
-slan.
Ordurier, ère , adj. Die vuile taal voert.
*--, Vol vuile taal, Vuil. *—, m.
Vuilbek,

m.

Oréade, f. in de fabell. , Bergnimf , vr.

759

1

naam van verscheidene dingen , die
meer of minder naar een oor gelijken,
Oor , o. * —, zie ook Oreilles. *.—,
in de nat. hist. , als: — d'abbé, zie
Cotylet; — d'ane , Ezelsoor , Zeeoor,
o. , Smeerwortel ,m. ; --- grande , naam,
welken de matrozen aan den toni,ft
geven; --- d'homme, Mansoor, o.;
--- de meer , Zeeoor , o. ; — d'ours , Beerenoor, o. ; — de Souris, Muizen.
oor, 0.
Oreille , he, adj. Geoord , likt ooien.
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Oreiller,, ni. Oorkussen s Kassen ,

d' —, Kussensloop , vr.;

science pure esc on bon

o.; Tale

fig. Une con—,

Een goed

geweten is een zacht oorkussen.
Oreilles, f. p1. zeker uitstekende doelen

aan planten

, schelpen , enz. , Ooren ,

o. rneerv.
Oreillette , f. Oorlapje , o. *—, Oorring,
m. (d. i. ring, waaraan vrouwen, die
hare voren niet doorstoken willen heb.
ben, de oorhangers of oorversierselen
bevestigen) , m , in de plantk. , zie
Cabaret. * —, in de ontleedk. , Oor (van
het hart), o. * —, p1. Oreillettes , zie
Oreilles.

Creillon , m. zie Phlegmasie de la glande
parotide. * — , pl. Oreillons , Afval,
m. , Schraapsel , o. van vellen , waar van men lijm maakt; ook : zi e Oreilles. * --, in de nat. hist,, zie Tragus
de i'oreille des m. amrnifères de la famille des chauves-souris ou chéiroptères.
*— , pl. Oreilions , I/erzweri ng der oor
eren , vr. ; ook : Spitse hoeken van-kli
een bolwerk , m, naeerv. , ook : Kwasten
aan het hoofd der paarden , na. meere.
Orellana, f. zekere verse.
Sj Oremus , na. fam. Gebed, o.
Orfévre , m. Zilversmid , m. , Goud. en
zilversmid , m., — bijouder, Goudsmid,
m. ; — joaillier , Juweelier , m.
Orfévrerie, f. Goud- en Zilversmeden , o.,
---,
Goudsmeden , Zilversmeden , o.
Goud- en zilverwerk, o.

Orfévri, ie , adj. van goud en zilver,
Gewerkt.
Orfraie , f. 1/i scharend , Beenbreker ,
Groote zeearend, na.

Orfroi , m. Gouden boordsel aan het .'oor see gedeelte der kerkkleederen , o.
Orgagis, na. zekere witte katoenen.
Organe , m. Ligchaamsdeel , Werktniig ,

Orgaan , o. * -- , Stem , vr. , Orgaan,
o.; fig. Orgaan , o. ; Faire q. ch. par
1' — d'uia autre , Iets in naam van eenen

anderen doen. * --, in de plantk.,
Werktuig , Orgaan, o.
Organeau, z e Arganeau.
Organique, adj. Werktuigelijk, Organisch,
Bewerktuigd. * -- , f. bij de Grieken
Instrumentale muzi j k , vr.
Orgganisation , f. Bewerktuiging , vr. ; fig.
"Inrigting , Regeling, vr.; -- du corps
politique, Ssaatsregeling, vr. *--,
J'erbinding van een orgel met een kla.
„

vier , vr.
Organisé , ée, adj. Ilewerktuigd ; fig. In.
gerigt.

In.
rigten , Regelen , Organiseren. _ ,

Organiser, V. a. Bewerktuigen; fig.

Een orgel verbinden met... *—(se),
V. pr. Bswerktnnigd worden.
Organisme , m. Bewerktuiging , vr. , Organismus, 0.

Organiste , m. Organist , Orgelspeler, na..
* —, f. Orgelspeelster, vr.
Organsin , m. zekere tweemaal getwijnde
zijde.
Organsiner, v. a. (Zijde) twijnen.
Orgasme , m. zie Érethisme.
Orge, f. Garst , Gerst , vr. ; Eau d' --,
Gerstewater , o. ; Faire (biera) sea orges, Zijne schaapjes scheren. *_, a ls:
Linge It grain d'— , 1Vopjesli nnets. * -^ p
m., als: — mondé , Gepelde garst,vr.;
--- perle , Geparelde garst , vr.
Orgeat, m. Gerstewater, o., Orgeade, vr.
Orgel.-t, Orgeolet, na. Puistje aan de oogleden , Strontje , 0.
Orgiastes , f. pl. Priesteressen bij de Bacchusfeesten , vr. naeerv.
Orgies, f. ph, Orgie, f. Zuiperij , Vreetpartij, vr. * —, Bacchusfeesten, o.
naeerv.

Orgiophantes, m. pl. Priesters bij de Bacchusfeesten , m. naeerv.

Orgue, m., Orgues, f. pi. Orgel, o.; Facteur d'orgues , Orgelmaker , rya. ; Tuyau
d'orgnes , Orgelpijp , vr.; Jouer del'—,
Toucher l'— , (Op) het orgel spelen
Orgue a cylindre , de Barbarie on d'.Allemagne , Draaiorgel , o. ; Orgue hydraulique, Waterorgel, o.; fig. van
kinderen , als : I9s sont comme des
tuyaux d'orgues, Zij zijn als orgel
i. geene twee zijn even-pijen(d.
lang). * —, Orgue , Schotbalk in eene
stadspoor t , m. * —, als : Orgie de mei,
zeker steenachtig zeevoortbrengsel. *—,
in de toomt., als: Point d' —, eens soort
van cap rezzi o.
Orgueil , M . Hoogmoed , m., Hoovaardij ,
vr. ` — , Trotschheid , vr., Trots, in.
* —, bij molen., zie Crernail?ére.
Stut, Steun, m., Steunpunt, a., Spaan, m.
Orgueiileusement, .adv., zie Orgueilleux.
Orgueílleux„ itse, adj. Hoogmoedig, Hocvaardig, Trotsch , Verwaand. * -, in.
Hoovaardige , Hoogmoedige, Trotschaard a w. x---, zie Orgelgit.
Oricha? que, in. zie Oripeau.

Orient, m.

Oosten, Oost , o.. * --, Oss-

ten, o. , Oosters he landen, o, sneers.;

Commerce d' - -,

Qostersclae handel

m. *--, van paarlen, als: Etre fun
bel — a Een fraai water hebben.
Oriental , le , adj. Oostelijk , Oostersch ,
^'an hier: Ludes orientales,, Oostindiër,
o. meere. ; Langu1es orientates, Ooster ^
scha talen , ver. meere.
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Orlentaliste , m. Geleerde in de Oostersche
talen, Orientalist, m.
Orientaux, m. pl. Oostersche volken, o.
rmeerv., Oosterlingen , m. meerv.
Orienter, V. a. Te;..ren her oosten zoenden
ofplaatsen , Orienteren. * --, scheepsw.,
als : Orienter les voiles, De zeilen behoorlijk plaatsen. *— (s'), v. pr. Oost
en west kennen , zoeken , Zich orienteren ; fig. Zich te regt vinden , Zich
orienteren , Overleggen.
Orifice , m. Opening , vr. , Mond, m.
Oriflamme , . Standaard (der oude Fransche koningen) , m.
Origan , m. geslacht van planten , Ore..

Ormille , f. Olmplantsoen, o.
Ormin, m. eene plant, Scharlei , vr.
Ormoie, f. Olmbosch, o.
Ome , Ornier, m. een boom , zie Fréne &

go, yr•

Originaire , adj., Originairement, adv. Oor -

spronkelijk, dfkoinstig,
Original, le, adj. Oorspronkelijk. *—, m.

bij schild., Origineel , o. * —, Oor
Oorspronkelijk stuk, Ori--spronkelij,
gineel , o.; En —, In het oorspronkehike ; fig. fain. Zonderling , m. , Origineeltje, o.
Originalement , ado. Oorspronkelijk.
Origïnalité , f. Oorspronkelijkheid, yr.;
fig. Zonderlingheid , vr.
Origine , f. Oorsprong , m., Begin , o.
*—, Geboorte, vr• *—, van woorden,
enz., Oorsprong, Wortel, us.
Originel, lle, adj. Oorspronkelijk, als
Grace originelle, Oorspronkelijke genade , vr. ; Justice originelle , O orspro nke.
lijkt regtvaardigheid , vr. ; Péché —.,
Erfzonde , vr.
Originellement , adv. Oorspronkelijk, In
den oorsprong.
Orignal, m. in Noord-Amerika zie Ëlan.
Origome, M. T%r•ucht^ nop , M.
Orillon , m. fig., als ; Écuelle It oreillons,
Kom aszet toren , vr. ; Bastion a oreilions, Bastion met uitstekende hoeken,
o. * —, pl. Orillons, zekere ziekte,
zie Oreillons; ook: Kwasten aan de
koppen der paarden , m meerv.
Orillonné , he , adj. van een bastion, filet
den of meer uitstekende hoeken.
Orin, m. Boeireep , m.; — de galère, Kabel bij .grijze van boeireep , waarmede
aren het anker onder den boegspriet op.
'

,

haalt, us.

Orion , m. een gesternte , Orion , m.
Oripeau , m. K1.átergoud, o.
0 itorius, In. 4rerdsteen, us.
One , in. in de bouwk. , zie Ceinture. s—,
scheepsw. , Zoom , Rand, m.
Orme, m. Olin, Olrnboom , m. ; spr. w.
Attendez -rooi sous 1'—, Te St. Jutmis,

als de kalveren op het ijs dansen.
Ormeau, ma jonge elm , m.

He urs.
Ornées, f. p1. feesten te Corinthe ter ee-

re van Priapus.
Ornemaniste, m. w. gebr., Vervaardiger

van sieraden , m.
Ornement , m. Sieraad, T7ersi ersel , o. * —,
pl. Ornemens, Priesterlijk gewaad, Q.;
ook: Bijsieraden , o. meere.; fig. Sicraad, o.
Orner, V. a. Versieren, Opsieren, Opschikken, Opsmukken , Verfraaijen.
Ornier, zie Orne.
Ornière, f. Wagenspoor, Spoor, o.
Ornis , m. soort van mousseline.
Ornithies , adj. m. pi. , als : Vents —, on
* _, m. pl. bij de Grieken., Winden,
met welke de trekvogels in de lente te
komen, ns. meerv.
-rug
Ornithogale , m. Veldajuin, m.
vischtand,
m.
Versteende
Ornithoglosse, m.
Orhitholithes , f. pl. Versteende vogelen,
m. meerv.
Ornithologie, f. Beschrijving der vege.
len, vr. * --, Natuurlijke historie der
vogelen, vr.

Ornithologiste, m. Beoefenaar van de na-

tuurlijke historie der vogelen, vr.

Ornithomance, Ornithotnancie, f. Waar

uit de viogt der vogelen, vr.-zegrij
Ornithoscopie, zie Ornithomance.
Ornithotypolithe , m. 4fdruksel van voge-

len , o.
Orobe , f. Kleine wikke , vr..
Orobites, f. pl. Erwtsteenen , M. meerv.
Orornase , m. volgens Zoroaster , Groma.

sus, M.
Orosange,

m. titel , dien de oude Perzen

aan hunne weldoeners gaven.

Orpailleur, ray. Goudwasscher , m.
Orpharion , Orpharon,*m. zeker snaarspeeltuig.
Orphelin , M. Mees , m , Weeskind , o.,.
Weesjongen , m.
Orpheline, f Nees , vr. ,, TP'eeski nd , Wees.

meisje, o. * -- , naam -va verscheideno schelpen. *—, bij tuiiil., zekere vio-

letkleurige angelier.
Orpthéon, m. zeker speeltuig, Orpheon 0 nam
Orphéoteleste , m. bij de Grieken , Degene,
die in de geheimen van Orpheus was
ingewijd.
Orphilière , f. soort van vischnet.

Orphique, ad '• Van Orpheus; fig. Vie -+,
Regelmatig leven, o.
Orphiques , m. pl. Gezangen

pheus, o. meere,..

van Or.
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Orpiment, M. d ripigmentuft , o.
Orpin , m. Smeerwortel , m.
ze
Orpiment.
Orgie , m • zeker schaaldier.
Orseille , f. zekere ver wstef.
Or- sol, m. Drievoud der uitgedrukte waar.
de, o.

Ort, adj. onverand. , zie Brut.
Orteil, m. Teen, Toon, m.; inzond. Groo.
te teen , m. * --, als : de mer, zie A1cyon lobe.

Orthésie , adj. f. bij de Lacedaernon., bij.
naam van Diana.
Orthienne, zie Orthésie.
Orthis , zie Orthésie.
Orthite, m. zekere delfstof.
Orthodoron, m. Lengtemaat bij de Gris ken , Span , vr.
Regtzinnig. * —, m.
Regrzinnige , ns.
Orthodoxie , f. Regtzinnigheid , vr.
Ortbrodomie , f. Regie koers van een
Orthodoxe , adj.

schip , m.
Orthogonal, le, adj. , Orthogonalement,
adv. in de meetk. , Regthoekig.
Orthographe , f. Speling , Spelkunst , vr
Orthographie, f. Afteekening, vr.
Orthographier , V. a. Spellen.
Orthographique , adj. De spelling betref.

fende, 1/an de spelling. *-, Tot de
afteekening van een gebouw behoorende.
Orthographiste, m. Schrijver over de spel
-ling,vs.
Orthopédie , f. Kunst , om de ligchaams.
gebreken van jonge kinderen voor te
komen of te genezen , vr.
Orthopnée, f. Zware ademhaling, vr.
Orthorhvngus, m. geslachtsnaam der ko.
librietjes.
Ortie, f. Brandnetel , Netel, m. ; --de suer, Zeenetel, rn.; zie ook Activie ; - inorte, Doove netel, w. ; fig. fain.
Jeter le .roc aux orties , De kap op den
tuin hangen. * .-, bij hoefsmecl., stuk
leer of zwam, dat men een paard ens.
schen vel en vleesch steekt.
Ortive, adj. f. , als : A wplitude -, Boog
van den gezigteinder van den opgang
eener ster, m., tare oosten , o. , Ware
opgang (van een hemelligchaam) , ass.
Ortolan, na. Ortolaan , m.
Orvale, f. Lamnaekensoor, o., zie Sclarée.
Orviétan, m. Tegengift, .o.; vats hier:
iViarchand d'-, Kwakzalver, m.
Oryctogrosie, f. zie ILlinéralogie.
Oryctographe, m. Jkiineraalkundige , m.
Oryctographie , f. Kennis der mineralen , vr.
Oryctologie , f. Mineraalkunde , vr.
Os, me Been,

Bot s o., Knook, in.; - de

OSTE
la jambe, Beenpijp , vr. ; fain. 11 n'a que

la peau et les - , I1 a la peau coltée sur. 1ès

-, Hij is zoo mager als een hout, De
botten steken hem door her vele 11 ne
fora pas de vieux - , Hr j zal niet oud
worden ; Laisser on Donner un - à ron
d., Iemand een beentje te klui--ger1q
ven of eene pil te slikken geven.
Oschéocèle , f. Balzakbreuk, vr.
Oscillation, f. Slingering , Schommeling,
Golving, vr.
Oscillatoire, adj. Slingerend, Schommelend.
Osciller, v. n. Slingeren, Schommelen.
Osculateur, adj. m. in de meetk. , Rakend.
Osculation , f. in de meetk. , als: Point
d'-, Raakpunt , o.
Osé, ée , adj. Koen, Stout, Vermetel.
Oseille, f. Zuring , vr.
Oser, V. a. et n. Durven, Zich onderstaan , Zich verstouten, (,Jet) wagen.
Oseraie, f. Rijsbosch , o., Rijswaard, m.
Osier , m. Teen , Twijg, vr. , Rijs, o.
Osmanlins, OOsmans , m. p1. Osmanen, m.
meere.

Osques, adj. m. , als : Jeux - , Blijspe.
len , o. meerv.

Ossature , f. Beengestel , o. * —, in de
bouwk. , Verbindingen , vr. meerv.
Ossec, m. scíieépsw . , Zinkgat voor het
vuile water , o.
Osselet, m. Peentje , o ; van hier: *-,
Bikkel , spa. ; Jouer aux osselets , Bikkelen , Konten. * -, pl. Osselets, Pijn
o. mrv. *--, bij een paard -bentjs,
Overbeen , o. * -^, in de ontieedk. ,
als: Osselets de 1'ouie , Gehoorbeentjes,
o. weert. * -- , bij de oude plantk. ,
Harde huid, vr.
Otsemens , in pl. Beenderen , o. nare. , Ge.
beente , Geraamte , o.

Osseux, use, adj. Beenachtig.
Ossianique , adj. n. w. Fan Ossian , Ossiansch.

Ossification, f. Beenmaking , Beenwor.
ding, vr.

Ossifier (s'), v. pr. Been worden.
Ossifgtue, adj. Beenniakend.
Ossifrague , m. Beenbreker , m.
Ossivore , adj. Beenverterend.
Ossomètre, zie Dyrarnètre.
Ostensible , adj. , Ostensiblement, adv. Per-

toonbaar.
Ostensoir, Ostensoire, m. Hostieschotel-

tje , o.
Ostentation , f. Pertooni ng , Praal. Snor

vr.
Ostéocolle ,
Ostéocope ,

f. Beenlijm , vr, en e.
f. Beenpijp , vr.

-kerij,Pogch

Ostéogénésre , Ostéogéuie, f. Gedeelte der
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ontleedkunde , dat over de beenwording
handelt , o.
Ostéographie, f. Beenbeschrijving , vr.
Ostéoliche , f. Versteend been , o.
Os,éologie, f. Beenderle "r .. Osteologie, v.
Ostéomalaxie , f. Weekwording der beenderen , vr.
Ostéosarco re , Ostéosarcose , m. Ziekte
,waarin de beenderen zveele horden, vr.
Ostéostéatome , m. zeker gezwel.
Ostéotomie, f. Beenontleding , vr.
Ostiole , f. in de plantk. , zekere opening.
Ostome , m..4askever, m.
Ostracé, ëe, adj. Twee of Fleer harde
schelpen hebbende.
Ostracisme, m. Ostracismus , o. (d. i.
wet , volgens welke de .Atheners een'
burger voor tien jaren verbanden).
Ostracite, f. l7ersteende oesterschelp s vr.
Ostracoderme , adj. Geschubd.
Ostracodermes, m. pl. Geschubde visschen,
no. meere.
Ostrelin, nn. ten aanzien van Engeland,
Oosterling , m.

Ottomane, f. Ottomane ,vr.
Oíá, adv. Waar. * - ! Waarheen ; D'-,s
Van waar, Waar van dawn; Par—,
Waardoor. AANM.. OU wordt, even alt
het Nederd. waar, gebruikt als voor
voor zaken , b. v. C'est une-naiv.
chose d'- dépend votre bonheur, Het
is eene zaak, waarvan uw geluk af-

.

Ostrogot, m. Ostrogoth, m.; fig. fam.
Vous we prenez pour un -, Gij houdt
mij voor eenen vreemdeling , die met
de zeden, gebruiken en gewoonten van
dit land onbekend is.
Otacoustique , adj. [let gehoor bevorderend.
Otago, m. Gijzelaar, on.
Otalgie , f. O orpijn , vr.
Otalgique, adj. Tegen de oorpijn.
Oté, adv. Uitgezonderd, Met uitzonde..
ring van.
Otenchyte, M. Oorspuitje, 0.
Oter, v. a. Wegnemen, Afnemen, .Uitnemen, Nemen van of uit . .. *-,
van kleedingstukken , Uittrekken, Afleggen , Uitdoen , Afdoen , Afzetten,
Afnemnen; van hier : - son chapeau à
q. q., Den hoed voor iemand afnemen.
* _. , .afnemen, Ontnemen. * --, Doen

verliezen, Ontnemen, Ontrooven. *--,
Doen verdwijnen, Uitdoen, Uitma.
ken, Maker, uit ..., Wegnemen , 4f
schaffen. * .- , Met geweld ontnemen ;
van hier : -- l'houneur à une femme,
.gene vrouw onteeren. * ---, Bevrijden , Verlossen, Ontheffen, Ontdoen;
fig. -- q. eh. de la tête , etc. de q. q.
.Iemand iets uit het hoofd brengen. * (s'), v. pr. Zich ontnemen; ook: Zich
bevrijden; S'-- q. eh. de Ia tote, Iets

uit zijn hoofd zetten.
Otique, rn. Middel voor de gebreken of
kwetsingen des oars , o.
Otographie, f. Beschrijving des oors, vr.
Otologie , f. ontleding des Dors , vr.
Otorrhée , f. Loopende oores;, o, meert,

7

hangt.
Ou, coni. Of. *-, m. zeker speeltuig
der Sinezen.
Ouaiche , m. Vaarwater, o., Streek van
een schip , vr.

Ouaille , f. fig Schaap, o.
Ouais , interj. fam. van verwondering, Ei
.He!

Ouate, f. Wat, vr.; De is -, Watten,
vr. nleerv. ; Une couverture d'-, Eene

watten deken.
Ouater, V. a. Met watten voeren.
Oubli , ,m. Vergetelheid, vr., Vergeten,

o. ; Etre en - , Vergeten zijn

;

Mettre

en -, In vergetelheid dompelen , Doen
vergeten ; Tousber dans 1'-, In verge telheid raken, Vergeten worden ; Tirer

de 1'—, Aan

de

vergetelheid onttrek -

ken ; Fleuve Stroom der vergetelheid, m.
Oubliance, f. veroud. , T7ergeting , vr.

Oublie , f. Oblie , vr.; Marchand d'oublies,
Oblieman , m.

Oublier , V. a. ,Vergeten, Uit het gelheu.
gen verliezen. * —, Vergeten , Ver
-warlozen,Vachtlozen,Vrui.
men. * - , Vergeten, Niet herdenken,
Uit het geheugen wisschen. * -, Ver.
goten , Geene acht slaan op. *-, Ver.
geten , Uitlaten , Weglaten , Nalaten.
* -, Vergeten, Ter zijde stellen. *-,

Vergeten , Laten of Laten staan. *
(s'), v. pr. Vergeten worden, Uit het
geheugen gaan , Uit het hoofd gaan;
ook : Zich zelven vergeten , (d. i. uit
het oog verliezen wie men is,) Yergeten wie men is ; ook : Zich vergeten,
.Eersen misstap begaan , Zijnen pligt
verzuimen ; ook : Zich zelven vergeten, (d. i. niet aan zijne eigene belangen denken ;) ook : Zich vergeten,
(d. i. zich door zijne driften laten
medesIepenn.) * . , v. n. Vergeten, Ver.
zuimen , Nalaten. ; Vous oven oublié de
parley de vótre frère , Gij hebt vergeten , van uwen broeder te spreken.
Oubliette , f. weleer , Eeuwige gevange•
nis, vr. ; Etre condamné a être en —,
Tot Gene eeuwige gevangenis veroor..
deeld warden; Etre mis aux oubliettes,
Voor zijn gansche leven vastgezet wor.
den , a.
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Oublieur, m. veroud. , zie Marchand d'oublies op Oublie.
Oublieux , use , adj. Vergeetachtig.
Quest , m. LTtest , PTlesten, o. ; Vent d'-.,
We.ctewind, o.; Faire route à 1'-, Yest-

Zvaarts aanzeiicn.
Ouest-nord•ouest , m. Nest- noord-west , m.
Ouestquart-nord-ouest, in. lest-ten-noor-

den , o.
Quest-quart•sud-ouest , m. Test- ten- zei.
den, 0.
Ouest-sud-ouest, m. Test -zuid-west, o.
Ouf, interj. Al! * -, 0 !, Och!, ,ach!
Oui , adv. ja. * - , m. ja , o.
Oui-dà , adv. fam. Gaarne.
(Tos) gerucht, Hooren zeg
Ouï-dire,
Je n'en sais rien que par -, Ik-gen,o.;
weet het enkel van hooren zeggen.
Orale, f. Gehoor , o. ; Avoir 1'— dure,
Hardhoorig zijn.
Ouïes, f. pl. van ;isschen, Kieuwen, vr.

m.

meerv.; fig. fan. van menschen , Avoir

les - pales, Er bleek uitzien. *—,
aan eene viool , enz. , Garen, o. tarv.

Ouiller, v. a. als : - on tonneau, Een vat
(wijn) aaivullen.
Ouïr, V. a. irr. (AANM. Dit werkw. is
enkel gebruik. in het prétérie de l'indicatif et du subjonctif, in de onbep. w.
in het vert. deeles. en de daarvan ge-vormde tijden met Avoir.) Hoeren. *-,
Verhooren.
Oulemas , m. pl. in Turkije , klasse van
geletterden , waaruit de Nufti wordt

verkozen.
Oulices , f. pl., als : Teno:ns à - , IMierkante tongen , vr. n,rv. , zie Tenons.
Ouragan , us . Orkaan , m.
Ouraque , m. Blaasstreng, vr.
Ourdidou, m. bij vissch., Plaats, waar
men horden maakt , vr.
Ourdir, v. a. bij wev,, Scheren , Opzetten,
Opslaan; fig. Smeden , Brouwen, 4anleggen , Ontwerpen , ,stichten , Inrig.
ten , Beramen. * - , bij metsel. , Bewerpen , Berapen. * - , bij rnandenm. ,
Opzetten. * - , bij vissch. , als : les
cannes, zekere horden van riet waken.
Ourdissoir, in. Weversboom , ,s.
Ourdissure, f. bij wev. , Scheren , o. , Schering, vr. * -, bij mandenm. , Opzetten, o.
Ourdon , m. zekere bladen , welke dik
vermengd wor.-wijlsmetdnba
den.
Ourler, v. a. Zoomen.
Ourlet , m. Zoom , m.
Ouronologie, f. Verhandeling over de
pis, vr.

-

Ours , m. Beer , m.1 I1 ne faut pas vendre

Is peau de I'- avant qu'il soit pril, Men
moet geen' haring roepen, eer men hem
in den zak heeft.
Ourse , f. Beerin , vr. * -, in de ster•
rek. , als : Grande -, Groote beer , m.;
Petite - , Kleine beer , na. (AANM. Dewijl de poolstar zich in den kleinen
beer bevindt , beteekent Ourse soms
het :) Noorden, o.
Oursin , m. Zeeégel , m.
Oursiné , ée , adj. Stekelig.
Ourson , in. jonge beer , m.
Ourvari , in geroep , om de honden terug
te doen kees-en , wanneer het hert eene
andere rigting heeft genomen; fig. fam.
Un grand -, Een groot geschreeuw ,o.
Outarde , f. Trapgans , vr.
Outardeau, m. jonge trapgans, vr.
Outibot, m. werktuig der speldenmakers
tot het slaan der koppen.
Ontil, m. Gereedschap , Werktuig , o.
Outillé, ée, adj. fig. fam. Man het noodige
voorzien.

Outiller, V. a. farm. Man gereedschap voor -

zien.

Outrage , m. Beleedzgi ng, vr. , Smaad,
Hoon, m. ; Faire -- à , Honen , Belees
digen; fig. Beleediging, Benadeeling '

vr.

-Schade,

Outrageant, te, adj. Beleedigend , Honend.
Outrager, V. a. Beleedigen, Smaden, Hooen; van hier: - la raison, Het gezond
verstand beleedigen.
Outrageusement, adv. , Outrageux, use, adj.'
Beleedigend , Honend.
Qutrance , f. enkel in : A - , A toute - i

Met

alle gestrengheid

, Tot het

ei

-ters.

Outre , f. Leeren zak (ter bewaring van

water,

wijn,

enz.), m.

Outre, prép. .Behalve , Buiten , Boven;
-- que, Behalve dat. * -, adv. Perder. * - , als : Les pays d'outre-mer,,
.De landen aan gene zijde der zee ;
0'- en -, Door en door; En --, adv.
w. gebr. , of liever bijna veroud. , Daar
daarenboven.

-enbov,Ng

Outré, ée, adj. Overdreven, Buitenspo.
rig. *—, Overreden, Te zeer ver•
uzoeid , Uitgeput. *--, als : ,Etre -de,
Overstelpt zijn

van.

Outr Guidance, f. veroad., nog en/t. hoert.,
l7ermetelheid , Verwaandheid, vr.
Outrecuidé , ée, adjj. Vermetel, T7erwaand.
Outrément, adv. Geweldig, Tot het ei eerste.
Outremer, m.. Ultramarijn, ns.
Outre-tnesure, adv. .Bovenmatig, Boven

mate.

Outré-moitié., f. Meer dan de helft, o.

OUTR
Outre-passe , f. Overtreding der grenzen
bij het hakken van hout , vr.
Outre-passer, v, a. Overschrijden, Te bui
-ten
gaan.
Outrer, V. a. Overschrijden , Te buiten
gaan, Overdrijven, Te ver drijven,

Te ver gaan. * -^, Te veel werk ge
Te sterk of hard laten werken,-ven,
I'ermoeijen, Overspannen. * --, Tot
het uiterste brengen. Beleedigen.
Ouvane, f, bij de Allobrogen , zekere godi n , de Minerva der Grieken.
Ouvert, te , adj. Open ; A bras ouverrs,
Met opene armen ; A coeur - , Open-

hartig, Rondborstig; Avoir l'estomac
- dès le matin , Den ganschen dag honger hebben ; Chanter , etc. k livre —,
Van het blad zingen, enz.; Expliquer
un auteur a livre -, Eenen schrijver
grondig verstaan ; Tenir table ouverte,
Open tafel houden, Open hof houden;
Le pari est — , Men is bereid om te
wedden , met wie daartoe lust heeft.
* -, Openbaar, Openlijk ; van hier:
A force ouverte, Met openlijk geweld.
Ouvertement, adv. Openlijk , Rondborstig.
Ouverture, f. Opening.. vr. , Gat, o.
Opening , vr. , Openen, Openslaan,
Opslaan, Ontginnen., o.; fig Opening,
vr. , Begin , o. , Planvang , m. *--,
in de toonk.. , Ouverture , vr.
Eerste voorstel, o. , Opening s vr. * -,
Middel, o. *-, Gelegenheid, vr. *-,
als : -- de coeur. Openhartigheid , Rond
Vrijmoedigheid , Gulheid,-borstighed,
vr.; -d'esprit, Tfatbaarheid , Geschikt
vr. *-, Ruimte , Wijdte , vr. -heid,
Ouvrable, adj., als : Jour -, Werkdag , m.
Ouvrage, m. Werk, Werkstuk , o.
in de vestingb. , als : - a come, Horen.
werk ," o. ; - extérieur, Buitenwerk
0.; Avoir coeur h 1'-, Ijverig werken;
— de ville , (bij boekdrukk. , J Smout
Smoutwerk, o.

Ouvragé, ée , adj Gewerkt , Uitgewerkt.
Ouvrager, V. a. Werken , Van onderschei
sieraden voorzien,
-den
Ouvrant, te, adj. enkel in : A porte ouvrante , Bij het openen der poort ; A
jour --, Met het krieken van den dag.
Ouvreaux , na. pl. Zijgaten (aan een' glas
-blazersovn),.m
Ouvré, ée, adj. Gewerkt, Gebloemd; Linge - , Linnen damast, o.
Ouvrer, V. n. veroud., Arbeiden. * --,
V. a . , als : la monnaie , Geld slaan,
—

maken.

Ouvreur, m. Opensluiter (der loges in
eenen schouwburg), on. *-, bij papiermak. , Schepper, m. (elders : Meester-
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knecht genoemd , degene,, _die aan de
hulp staat, en het papier schept). *-.,
in glasblaz=, Opensnijder (van het ge
glas), no , zie Bossetier.
-blazen
Ouvreuse, f. Opensluitster (der loges in
),
yr.
Benen schouwburg
Ouvrier , m. 4rbei der , Werkman , Werker , no ; - en soie , Zijdewerker, no.;
- en bátimens, Timmerman of Metse.
laar , m. ; Ouvriers , Werklieden, Ar..
beiders, m. meerv. Werkvolk, o.; fig.
Werkman , árbei der, m. ; Cela est du
bon -, Dat is door den beroemdsten
werkman gemaakt; spr. wr. zie Oeuvre.
* _ , ère, adj., als: Jour -, Werkdag,
m. ; Cheville ouvrière, Ijzeren bout,
welke den disselboom , enz. met het
voorstel van een rijtuig verbindt , m.;
Abeille ouvrière , Weekbij , vr.
Ouvrière , f. Werkster, vr. ; -- en dentelles , Kantwerkster , vr. ; - en linge ,
Linnennaaister , yr. ; Cela est de la
bonne — , Dat is vara de beste of
beroemdste werkster. * — , als : - hydraulique ,_ Potwerktuig, hetwelk door
den wind in beweging wordt gebragt, o.
Onvrir, V. a. irr. Openen, Open doen,
Open maken , Open sluiten , Open slaan,
Open smijten , Open zetten , Ontsluiten , .Losdoen , Losmaken , Loss/uiten ,
Losslaan ; van hier: - boutique, Zijnen winkel openen , Eenen winkel be.
ginnen; - les ports, De havens ope.
nen ; - les niers, De zeën openen, Eene vrije vaart veroorloven; - sa bout.
se It son. ami , Zijne beurs voor zijnen
vriend openen; - l'oreille, Aandachtig
toeluisteren ; — de grandes oreilles,
Vreemd ophooren; — un avis, Een advi js geven ; -- Ie jeu , Het spel begin*
nen ; - la campagne , Den veldtogt ope.
nen ; - la séance, De vergadering openen ; - les yeux a q. q. , Iemand de
oogen openen. *- (s'), v. pr. Open
gaan , Geopend -worden , Zich openen
of ontsluiten; van bloemen : Opengaan,
Ontluiken ; S'-, h q. q. , Zijn hart voor
iemand openen.
Ouvroir , m. firerkplaats , vr.
Ovaire , m. Ei jerstok, m. * —, in de
plantk,, dat gedeelte der planten' waar
het zaad gevormdwordt.
Ovale, adj. Ovaal, Eirond. * -, m• 0vaal, o. *--, soort van twijnnsolen.
Ovaler , v a. (Zijde) twijnen.
Ovariste , m. Voorstander der bevruchting
door eijeren , no.
Ovation , f. Kleine zegepraal , vr.
Ove, m. in de bouwk, , Eivormig sieraad
om eerre zuil , o.
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Ové , ée , adj.'Eivormig.
Ovicule, m. kleine Ove.
Ovillé, ée, adj. In de gedaante vaan scha ,
penkeutels.
Ovin, m. Boeireep , m.
Ovipare, adj. Eijerleggend.
Oviste , zie Ovariste.
Ovivore , f. Slang , welke van eijeren
leeft , vr.
Ovoïde , adj. Naar een ei gelijkende,

Eivormig.
Ovoir, to . Beitel ane t eefn' ovalen bek , m.
Ovovipare, adj. Erjerleggend, E.ijeryoort.
brengend.
Ovovipares , m. pl. Etjervoortbrengende
dieren, o. meerv.
Ovule , m. dat gedeelte eener plant, het.
welk na de bevruchting het zaad moet
bevatten. * --, van sommige Planten,
Zaadbolletje , o.
Oxalate, m. Zuringzout , o.
Oxalide , f. Zuring , vr.
Oxalique, adj. Zuringzoutachtig ; Acide
—, Zuringzout, o.
Oxalis, m. bij de ouden, eene plant, mis
-sch
ien, Zuring., vr.

P, m. de zestiende letter der letterlijst,
P , vr.
Paamyles, Paamylies, f. pl. bij d.e Egypte•
naren, feesten ter eere van Osiris , bij

de lentenachtevening.
Pabons, m. in Perzië F/oetkus, m.
,

Pacage, m. Ll•'eide, Vetwveide, vr.; Mettre
- an -- , De ossen in
les boeufs dans le .-,
de vetweide doen; Droit de —, ll'eigeld, o.
Pacager, V. n. Weiden.
Pacal, m. 4 . merikaansche olmboom , vs.
Pacales, Pacalies , f. pl: bij de Rom. , Terre.
defeesten , o. meerv.

Pacfi , m. Schoverzeil , a•
Paclia, zie Bacha. * — , m. eene koper®
munt in Guzarate.
Pachacamac, in. Peruviaansche naam voor
het Opperwezen.
Pachalik , m.` Bestuur Bever provincie , o.
Pachydermes , W- pl. groep van dieren ,
waartoe de "olifanten , enz. behooren.
Pacifère , adj. Fredebrengend.
Pacificateur , m B.evrediger , ns.
Pacification, f. Ikevrediging , Stilling,
vr. *--, I er4'ening, vr.
Pacifier , V. a. _ ereeed igen , Stillen.
Pacifique,,ad (Paci1iquenent, adv.) , s'eed-

Oxalme, m. Zoute azijn , m.
Oxycrat , m. Azijn es water.
Oxycrocéum , m. Safraanpleister , vr.
Oxydable, adj. Dat geoxydeerd kan worden.
Oxydation, f. Bezwangering met zuur.
stof, Oxydatie , vr.
Oxyde, m. Ilalfzuur van metalen, Oxyde, o.
Oxydé , ée, adj. Geoxydeerd.
Oxyder, v. a. Oxyderen.
Oxydule, m. Oxydsele, o.
Oxy étie , m. Zuurstof, vr. * ---, adj.
als: Gas —, Zuurssofgas , vr.
Oxvgéner, zie Oxyder.
Oxygone , adj, zie Acutangle.
Oxyanel, m. Honig en azijn.
Oxyregmie, f. Zuur (in de maag) , o.
Oxyrrhodin, m. Rozenazijn, o.
§ Oxysaccharura, m. Suiker- on azijn
ris.
-strop,
Oyant, m. Opmaker van rekeningen, Af•
hoorder van rekeningen , m.
Oyante , f. Opmaakster van rekeningen '
flfhoorster van rekeningen , vr.
Ozène, f. Stinkende zweer in den neus.
vr.' * —, bij de ouden, zeker weekdier.

zwam, Vredelievend. *—, Vreedzaam„
Stil, Bedaard; van hier: Met—, Stile zuidzee , vr.
Pack-song, m. Wit koper, o.
Pacolet, m. zekere pin of kiel.
Pácotille, f. Koopwaren , die zeelieden
rnedenemen en voor eigene rekening
verkoopes mogen , vr. meerv.
§ Facta, conventa , m. pl. Verdrag tusschen
de Polen en hunnen koning , o.
facie, m. Verdrag, o., Overeenkomst, vr.
Paction , f. veroud. , Verdrag , o. , Over.
eenkomst t , vr.
Pactiser , V. n. een verdrag aangaan.
Paetolides, f. pl. Nimfen , welke de oevers van den Pactolus bewoo eden.
Padelin, m. in de glasblaz. , Smeltkroes, ns.
Paden , m. Bittere ansandel , iveike in

Guzarate

als

geld wordt

gebruikt,

m.

Padou , m. Floretlint , o.
Padouane, f. Valsche medaille, vr.
Paean , m. Lofzang, vs.
Paedothysie , f. Opoffering van zijne ei•

gene kinderen aan de goden, vr.

Paeonia, f. , Paeosaium, rim. eens plant der
ouden, zie Pivoine.
Dagai s vs. . Pagaai

,

vr.

PAGA

PAIN

Pagale , f. zie Pagai. * -, bij suikerrail'.,
Roerspaan, Roerlepel , m.
Paganales, Paganalies , f. pl. bij de Rom.,
feessen ter eere der veldgoden, inzond.
van Ceres,
Paganisme, in. Heidendom, o.
Pagayer, V. n. Pagaaijen.
Pagayeur, m. Paeaaijer, Roeiier, M.
Page, f. Bladzijde, Zijde , vr. *---, m.
,longe edelman, Edelknaap, Page, m.;
Tour de —, Pagestreek , m. ; fig. Hors
de — , Van zijne magi of invloed beroefd.
Pagiavel, m. zekere hoeveelheid van ge
-teld
wordende koopwaren.
Pagne, ra. Schort (der Indianen, enz.), vr.
Pagnon , tn. zeker zinare laken.
Pagnones, f. pl. Stukken van het rad eens
molens , enz. , o.
Pagnoce , m. pop. Lafaard , .Durfniet
saa.; fig. fam. Voir on combat du mont
— , Benen strijd van eeneveiligeplaats
aanzien.
Pagnoterie, f. fam. Lafhartigheid , vr.
Pagode, f. Afgodstempel (in Indië) , m.,
Pagode, vr. *---, 4fgodsbeeld , o.,
Pagode, vr. * —, zeker beeldje, met
een bewegelijk hoofd, Pagode, vr.; van
hier : fig, fam. Faire la —, Gestadig het
hoofd bewegen. * — , eene goudr, unt.
Pagodite, f. Speksteen , m.
Paiement , zie Payement.
Palen, nne, adj. Heidensch. * —, na. Hei
-den,m
Païenne, f. Heidin , yr.
Paillard, de, adj. vulg., Hoerachtig, Geil.
* --, m. Hoerendop , Hoerenjager, m.
Paillarder , V. n. veroud. , Hoereren.
Paillardise, f. fam. Hoererij , Ontuchtig
-heid,
vr.
Paillasse , f. Stroozak, m. *—, Zak,
(waarvan men eenen stroozak maakt,)
m. * —, !]aardmuur, m. *— p m.
Poetsenmaker, Hansworst, M.
Pailtasson , m. Stroomat (voor de glazen,
enz.), vr.
Paille, f. Stroo, o.; Donner de la — aux
chevaux, Den paarden strooi jen ; Brin
de —, Stroo, Strootje, o., Stroohalm,
m.; Chapeau de —, Strooijen hoed, m.;
-- e'avoine, Haverkaf, Havers,troo , o.;
Aller à la —, (van krijifsl ,) Stroo ha.
len; A la - -, (zegt reen aan soldaten ,

m. ; Feu de --, Stroovuur, o. (d.
hetgene spoedig begint , maar even spon»
dig eindigt); Cheval de —, ereval de
batailte , Stroo is een goed voeder voor
de paarden ; Roetpre la -- avec q. q.,
Openlijk met iemand breken ; Tirer à
la courte —, Strootje trekken; Coacher
sur la —, Op Stroo slapen ; van hier:
Etre sur la —, In de uiterste ellende
verkeeren ; Mettre q. q. sar la — , Ie
naakt uitkleeden, Hem van alles-mand
beroo i'en ; I1 mourra encore sur la —,
Hij zal nog doodarm sterven. *—,
in metalen, Breuk, Slechte stel, vr.;
van hier : — de fer , Hamerslag, o.
* — , in diamant. , enz. , Plek , vr. *—,
in de zoutk. , als: Courir k la —, Het
vuur versterken.
Paiile-en•cul, zie Fetu•en-cul.
Pailléoles , f. pl. Goudkorrels (in het zandt
van eenige rivieren), m. mrv.
Pailler, nr. Werf, vr. (eener boerderij)
van hier: Chapon de —, zie Chapon
pailler. * --, ère , adj. Op de werf loopend; Chapon —, Losloopende en enge.
noeste kapoen , m.
Paillet , m. Veer tusschen de slotplaat ets
den grendel , vr. * —, adj. m., als
Vin —, Bleekroode wijn, m.
Paillette, f. Loovertje, o., Spang , vr.
* —, Goudkorrel, m. * — bij schoen mak., Veering, vr. *—, 1/lies, hetwelk eene bloem van onderen omgeeft, o.
Pailleur , na. Strooverkooper , m.
Pailleuse, f. Strooverkoopster, vr.
Pailleux , use , adj. Breukig, Broos.
Paillon , m. bij juweel., Foelie, vr. *— y
als: — de soudure, Stukje soldeersel,
o. *_, Dun blad tin om te solderen, ó.
Paillonner, V. a. Solderen.
Pailloteur, zie Orpeilleur.
Paiment, zie Payement.
Pain, m. Brood, o.; — de froment, Tars
veenbrood , o, ; — de caisson on de bourgeois , Huisbakken brood , o. ; — de table, Broodje , o. ; — de munition , Cornmieslrood ; o. ; houche du — , Onder
vr. ; Queue du — , Bo verskorst,-korst.
vr. ; Tourner le —, Het brood opslaan;
van hier : — mécourné, Misvormd brood,
o: ; Soupe de — , Broodsoep , vr. ; fig.
fam. zie Manger; C'est du — lien dur,
Het is eene zware kostwinninij; Trem.
per son — dans ses larmes, Zijn brood
met tranen bevochtigen; Donner une
chose pour no morceau de —, Iets voor
een ei en een' appel (een zuur gezigt)
geven ; Promettre plus de beurre que de
—, Meer beloven, dan men houden 'kan
en wil. s.., al:: — d'épice. Koek,

die geëxerceerd hebben ,) Naar de brak;

spr. w. Voir une — dans 1'oeil de son
prochain, et ne pas voir une poutre dans
le sien, Den splinter in het oog van
eenen anderen, en niet den balk in
zijn eigen zien; fig. Homme de —,
Niets beteekenend persoon, Figurant,
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Zoete koek , m. ; - aux ehamp3gnons

Paisson , f. Eten (hetwelk de beesten in
de bosschee opzamelen) , o. bij
loofij. , enz. , Rekijzer , o.
Paissonner, v. a. Rekken.
Paltre , v. a. irr. 4fweiden, Weiden , Gram
zen, Afbijten ; -- 1'herbe , Grazen
Ti7eiden. *-, Te eten geven. *- (se),
V. pr. Zich voeden ; fig. Zich veeden,
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aux moucherons, h la crème, etc. , zt
kers spijs uit eene korst brood mc
champignons , enz. ; - bénit , Gewij
brood , o. ; van lier : spr, w. C'est bénit, Dat is zijn verdiende loon.
als : -- à cachecer , Ouwel , m. ; -chanter (la naesse) , Misbrood, m. ; Pait
de proposition , Toonbrooden,o. mrv. *Brood , Voedsel , o. , Kost , flZ; Gagn(
son --, Zijn brood verdieners, De
kost winnen; Demander son ---, Zij
brood bedelen ; Meetre à q. q. ledat
la main , Iemand voorthelpen ; Oter 1
- de la main á qe q, , Iemand van zij
bestaan berooven. *—, van verschei
dene dingen, die naar een brood ge
lijken , Brood, o. , Roek, m. ; — d
Sucre , Suikerbrood , o. ; - de boogie
Bolletje waslicht, o.; - de chennevis
Ilennepkoek , m. ; -- de cite, Waskoek
Bodem vas,, m.; - de savon , Stuk har
de zeep , o.; - de roses, Koek van uit
getrokkene rozenbladeren, m. *-, als
Arbre á -, Broodboom, m.
Pain-d'épicier, m. Koekebakker, m.
Patnes , zie Pennes.
Pair, adj. m. Gelijk; van hier : Traite
q., cl. de -- à compagnon , Iemand al
zijns gelijke behandelen ; Aller de avec , Evenaren ; Se mettre ou Se tire
hors dei. -, hors de -, Zich boven zijn.
geljkes' verheffen. * -, Effen , Even
Jouer á -y-; et non, Effen of oneffen ray
den , Ui ?steken. * - , m. zekere titel
Pair, m. * --, pl. Pairs, Zijns gedij
ken ; Vivre avec sea pairs , Alec zijn
gelijken leven. *-, in den koophand.
Pari , o. ; Etre an -, Pari staan of zijn
Faire, f. Paar, (d. i. mannetje en -vijf
je, inzond. van vogelen,)o. *-, Paa!
(d. i. twee bij elkanderen belioorende din
gears , b. v. kousen) , o. ; van hier ; (vat,
tines zarengevoegde dingen, die een ge.
beid uitmaken , als :) Une - de ciseaux,
Eens schaar, vr. ; Une - de lunettes ,
.Een bril , m. ; Une - de culottes , .,e.
ne broek; fata. Les deux font la .Deze twee passen goed bij elkanderen
fig. C'est ou Voici bien une autre - dc
manches , Dat is andere tabak , Dai

klinkt anders.
Pairemen t, adv., als : Nonibre -- pair
Dubbel deelbaar getal door een e fe:;
getal (b. v. 16).
f

Paine , 1.. Pairschap , o.
Pairons , zie Parons.
Paisible, adj. , Paisiblement, adv. Freed.
zaam, Vredelievend, Zachtzinnig. •-,

I'reedzaam , Stil , Gerust.

Zich overgeven (aan, de). *-, v. n.
Weiden, Grazen; fig. pop. Envoyer -q. q., Iemand niet verachting afwijzen.
Paix , na. vrede , us. * -- , Vrede , M. , Rust,
Iemand
Stilte vr.; Laisser q. q. en
met vrede of met rust laten; fig. Ne
,

-,

Bonner ni - ni trève à un autre , Eenen

anderen rust noch vrede laten. *--,
interj, Stil !, Stilte !
Pak-fong,m. in Sina, zeker klinkend metaal.
.
Paklakens, m. soort van laken.
Pal , m. Paal, .in.
Palabre , f. hetgene men in de Levant A.
vance noemt.
Palade, f. Riemslag (bil het roeijen), m.
Paladin, m. Dolende ridder, Paladijn, m.
Palaeozoologie, f. Natuurlijke historie
der versteende dieren , vr.
.Geregtshof,
Palais, m. Paleis , o.
o., Regtbank, vr.; Terme de -, Rage:geleerd woord , Stadhuis voord , o. ;
Style de --, Regtsgeleerde stijl, m.;
Jour de - , Regtsdag , m. ; Gens de -,
Personen , die tot een geregtshof be•
hooren , als: regters, advokaten, procureurs , grifiers , deurwaarders, enz.,
* -, T7erhemelte of Gehemelte (van den
mond) , o. * -, in de plantk. , Binnen ste der bloem van sommige planten, o.
Palamente, f. scheepsui., (Al de) riemen
(eenér galei) , na. ,neerv.
Palamide, f. een visch.
Palamidière, f. net om Palamides te vangen
Palen, m. Takel, m. , Hijschtouw,, 0.;
- d'étai , -- de charge, Spiltakel , Slagtakel , ns. ; - cle revers , IPanttalie ,
vr.; -- de bout, Mal, m. of Talie van
de blinde ra, yr.; -- de roulis , Stoot
marsera , vr. ; - a fouet,-talieopd
Staarttalie, Derde hand, vr.; -- à
croc, Veerlooper, m., Baaktalie, vr.
Palanche, f. Juk der (waterdragers), o.
* - , zekere voeringstof.
Palangre, f. Y'ischlijn met angels, vr.
Palanque , f. Paalwerk (ter versterking
van sommige kleine sterkten in Hongarije , enz.) , o.
Palanquer , V. a. filet takels hij schen.
Palanquin , in. zekere draagstoel , Palan.
quin, r::. *--, scheepsw.. Kleine takel, m.
Palanquinet , m. Touw aan het roer eenex
galei , o.

?ALA.
Palardeaux, in. p1. scheepsw. , Stopstukken, o. meer,).
Palastre, in. Kas van een slot, vr.
Palatale , adj. f. , als : Lettre - , Verhe.
welteletter , vr.
Palatée, f. Godin van den Palatijnschen
heuvel, vr.
Palatin, in. ze'ere titel, Palatijn, us.
iie , adj. Tot het verhemelte (van
den mond) behoorende; Glande palatine,
Ver/semelteklier, vr.
Palatinat, m. Waardigheid van palatijn,
vr. -, Gebied van eenen palatjn,

*_ ,

Palatinaat, o.
Palatine, f. Vrouw van eenen palatijn ,
vr.-, Sabelbont, das de vrouwen
om den hals dragen, Palatine, vr.
Pale, f. in de R. K. kerk, Deksel (van
den kelk), o.aan waterwerk.,
Klep , vr., Blad (van eenen roei-

spaan), o.
Pâle , adj. Bleek ; Pâles couleurs , Bleek.

zucht, I'rijsterziekte, vr.
Paléacé , ée, adj. Met schil!ertjes.
Paléage, in. Verschieten van Zout of koren op schepen , 0.
Palée, f.Juk (eener brug),o.
Palefrenier, m. Stalknecht , Palfrenier , m.
PaleFroi , m. weleer, Paradepaard, Pronk-

paard, o.
Palemente , f. zie Palamante.
Palémon , m. geslacht van scisaaldieren.
Palempurez, an. zekere geschilderde tapijten.
Paléographie , f. Kennis der oude hand.
schriften , vr.
Paléologue , adj. bijnaam van eenige kei.
zers, Spre/cendo op-de wije der ouden.
Paleron , na. Scheuderblad (van paarden,
o.

Pales , f Godin der herders.
Palestine , L zekere druklester.
Palestre , in. bij de ouden , Worstelperk, o.
Palestrique , adj . Tot de worsteloefening
behooreisde. * , f. Worsteloefening, vr.
Palestrophylax , an. Opziener hij de worsteloef'eningen, na.
, pl., als
Palet, an. Werpsteen , on.
Palets de Gascogrte, zekere vischnet:en.
Palette, f. Kaatsplaekfe , o,. Pales, vr.
bij schild., J-'erwbord, T7erfbord,
Izevfplanije, 0. Verfplaaa/e, Paler,
vr.; van hier : fig. Ce tableau sent la
-, Deze schilderij is snot te veel zorg
bewerkt. bij verguld. , Borsteltje
of Kwastje, om het goud op te nemen,
in een borlogie , zekere vleu.
0.
, bij drukk. , In/ersparel , na.
gel.
bij boekdrukk., Stempel, us e
force , Drill/nor,
bij smed. , als :

*_,

.-

a
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0. • , bij pottenbakk. , Houten 'werk.
tuig , om het aardewerk te fatsoeneren.
Boorplaat, vr. *_, Roeispaais,
, bij orgeltaak. , enz., Toets,
an.

vr. 'i—, Laatbokken,

0.

Kolen-

schop, vr.
Pleur, f. Bleekheid„ vr.
Palicour , an. zekere Soort ' van boom op

Guina.

Pali er, m. Plat boven aan eene trap. o.,
Bordes , vr.; fi g. Etre fort sur son —,
Sterk zijn in of nabij zijn eigen huis.
Palification , f. Versterking van den grond
met paalwerk, vr.
Palilies , f. p1. Feesten ter eere van Pales.
Palindrome, m. Kreeftvers, o.
Palindromie, f. Terughering eenezçk.
teseof, vr.
Palingénésie, f. IVedorvoor:brenging eener
plant , ei; z. uit hare asch, vr.
Zielsverhuizing, vr.
Palinod , na. I7ers ter eere der onbevlekte
entvangenis van Maria, o.
Palinodie, f. Herroeping 'van een gezegde , vr. ; van later : Chanter la - , Zij
no woorden herroepen, weder intrekken.

Palinot , zie Palinod.
Plir , V. fl. Verbleeken , Bleek worden ;

fig. Son étoile pâlit, Zijne zon begins

te tanen, - , V. a. Doen verbleeken
Bleek maken.

Palis, m. Paal, Tuinpaal, Tuiristaak,
m. °-, Omkeering, vr.
Palissade , f. Stormaal , m., Palissade,

vr. °—, Paalwerk, o., Palissadew
ring, vr., Palissaden, vr. nary.

Hog, vr.; van hier: —de buis, Paleisheg, vr.
Palissader , v. a. Met stormp4len onage.
vee , Palissaderen. -, Ompalen.
Palissage, m. Aanbinden van boomen lang:
eenen muur.) enz. , o.

Puissant , te , adj. I7erbleekend.
Palisser, V. a. Aanbinden (boowen langs
eenen muur, eene schutting, enz.).

Palisson , m. zeker werktuig , om de huiden uit te strijken.

Palladen , f p1. Jonge meisjes , welke te
Thebe in Egypte aan tenen god averden geofferd, a. nseerv.
§Palladium, m. Palladium, 0. -, zeker metaal.
Pallas, f. Pallas, (Godin der wijsheid,)
vr.
ira de sterrek. , Pallas , vr.
Palle, f. zeker MalabaarSch schip.
Palliatif, joeg adj. Verzachtend, Slechts

in schijn genezend. m. Schijn.
middel, palliatief, 0.
Palliation, f. B e wimpeling , ('ergoelijking,
vr. s'—, Schijnbare genezing, vr.
49
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Pallier, V. a. Bewimpelen , P?rschOO non ,
Vergoelijken. *_, In schijn genezcn.
S Palliuin , m. Schoudersieraad, Pa/hum
(van sommige geestelijken) , o.
Palloriens , m. pl. Priesters van de hel.
sche godin der bleckheid, m. meerv.

Paiplanche , 1'. Besclsoeijing, ve'.
Paltoquet, in. pop. Lomperd, Viegel, Os, vs.

Palma, in, bij de oude kruidk,, Palmboonz, m.
Palma-Christi , in. Wonderboorn , Kruis.
boom, vs.
Patinaire , a dj. Pan de palm der hand.
*_, ffi., als: - cutané, zekere spier
binnen in de hand.
Palma-réal, in. een paimboorn.
Palme , f, Palm , Palmtak , w,.; Viii de
_ , Paimwijn , m.; fig. Zege , Overwinning, pr., Lauwer, vs. °—, in.
ze'ere Iengtomaat , Palm , vr.
Palmé , 6e , adj. Haodvormig , Met diepe
insnijdingen. , van de pooten der
vege/en , Met zwemvhiezen.
Palmer, V. a., als: - les aiguilles, Het
'dikke eind der naalden plat kloppen.
Palinette , f. Sieraad in de gedaante van
een pa/mb/ad, o. soort van kleinon palmboom.
Palmier , in. Paimboom , vs.
Palmier-vinifère , m. zekere paimboom
it'elks vocht tenen wjjnsmaak heeft.
Paliniforme , zie Palmé in de a. beteek.
Palinipèdes , m. p1. l7hiesvoecige vogels , on.
oneerv.
—, familie van viervoetige
dieren, met Zwemvoeten , b. y. de be-

verse
Palniisre, in. soort van palmbeoon op de
4ntillen , waarvan men den top s chou,
(kool,) eten Ran.
Palmite , in. Palonmerg , t.
Palmo.plantaires , in. ph I7ierlzandige apen,
vs. meerv.
Palombe, f. soort van wilde duif.
Palotnbiuo, in. geker n'itachtig marmer.
Palon, in. Lepel, on. , Schepje , o.
Palonnier, in. Touwknuppel, vs.
Palot , in. Oude schop om pieren te wippen , vr. —, Paal , waaraan men de
zethijnen vastmaakc, vs.
Palourde , f eane sciseip, Steenmossel, vr.
Palpable , adj. , Palpabiement , adv. Poel.
baar, Tastbaar.; fig. Tastbaar, Baarbhijkehijk.
Palpébral, le, adj. Tot de oogleden be -

h oorende.
Palpar, V. a. Voelen, Bevoelen, Betasten.
Palpes , f. Pl. Kleine vet/herons , vs.
Palpitant , te , adj. K/append ; — d'amour,
Tr /lend van liefde.
Palpitatiou, f. Klopping, vr. s—, Hart.
kiopping, vr.
Plpiter, V. ii. Kloppen , Popelen.
Li//en , Beven.

§ Paludamentuw,m. Krijgsgewaad der Rem.
veldheeren , o.
Paludier, in . Werkman in de zontgroeven,m.
Pal, ss , in. in de aardrijkak. , Ji7oeras , 0.
Pâmer, v. ti, en Se
V. pr. Bezwijmen,
f/ann,,, werden of val/en , In onmagt
val/en ; (Sc) - de rim , Zich half dood
/agchen , Zich slap lagchen.
Pmoison , f. Onmag: , Flaauwte , Bezwijming, vr.
Pampe , f. B/ad (aan ha/men), o.
Pamphlet „ te. Blaauavboekje , Stukje van
den dag, 0.
Painpinif'orme , adj. Gelijk eene jonge wijn-,

gaardrank.
Painpre , in. Wijngaardrank , vr.
Lofwerk van wijngaardrankev en drui.
ventrossen , o.

Pan, in. Pand, o., Baan , vr. (van een
kleed). * de bouwlc., 1/ak, o.
(van een' muur); — coupé, Weggenosnen hoek van eenen muur , om daar
een' hoeksteen teplaatsen en het draai.
jeu van rjtuigengemakkelijk te maken, m. -, Hoeksteen , on. ofBeeld , 0 t
aldaar geplaatst ; - de bols , Houten
voorgevel van een gebouw ; - de corn.
bie , Zijde van een dak , vr. , Long ,
Lansto zijde , vr. Zijde , Op.
pervlakte , vr, ; Une tout a hult pans,
Eeno achtleante toren. in de fa.
bell, , Pan , m., (God der herders , jagers en allerlei landbewoners.)
Panaceau , in, Lat aan vuurpijlen , vr.
Panacée , f. Algemeen geneesrnid4e 1 , o.
Panaces, zie Panax.
Panache , on. Pluim , Panache, vr.
Kap, vr. eener kerkiamp. *_, in de
bouwk., Koepelgewelf, o.
in de
bouwk., zeker sieraad, Panas , vr.
bij bloem, , Schakering van kleuren, vr.
* - , bij vogelen , Kuif, vr. ,
in de
nat. lijst. , als : — de nier , soort vats
riet, Zeepluim, vr.
Panacher ,, V. U. ee Se -„ v. pr. van bloemen , Bonte strepen krijgen, Zich schakeren.
Panachure , f. Witte vlek (aan zieke planten), vr.
Panade, f. Broodsop, o.
Panader (se) , v. pr. fain. Stappen a/s een
paauw.
Panage, on. J2egt, dat men aan den eigenaar van een bosch betaalt, om er varkeus in te laten loepet; , o.
Panais , on. Pastinak , Pinsternakel , yr.
Panard, adj. m. van een paard, Met de
twee voorpeoten naar binnen gekeerd.

PANA

PANN

Panaris , in. Fl/t, Fift , vr.
Panathnaïque, adj. Tot de Minervafeosten

Panelle,f. Ruwe suiker der 4ntilleo, vr.
Panésnore, on. zeker nieuw werktuig, dat

behoorende.
i'anathénées , f. pl. Minervafeesten , o, mrv.
Panax, rij. pl. Geneeskrachtige planten,

vr. meerv.
Pancaliero, m. p1. soort van savoolkool.
Pancarpe , m. Spel , waarin nzenschen met

dieren vechten

,

0.

Pancarte , f. Aangeplakt briefje , o.
Panchreste , adj. Voor alle ziekten dic

nende.
Pancliymagogue , adj. rn , al: : Remôde -,

on : - , m. Middel ter afdrijving van
allerlei scherpe vochten, a.
Pancove , in. een I;oom,
Pancrace fl1. Worstel en vuistevecht, o.
Pancrais, m. geslache van planten.
Pancratiale, in. Overwinnaar in het wor.
stel. en vuistgevecht M.
Pancréas, on. Alvleesc/z , a.
Pancréatemphraxis , f. Verstopping van liet
alvleesch, vr.
Pancréatico-duodéual , le , adj. als : Ar.
tère pancréatico.duodénale , Twaalfi'ingerdarniader , vr.
Pancréatique , adj. Van het alvieech.
Pancréatite , f. Ontsteking van het al.
vleesch , 'r.
Panda, f. weggodin der Romeinen.
Pandaléon , in. Borsemiddel, o., Borst.
koekjes 0. »zeerv.
Pandect, on. zie Pandit.
Paridectes , f. p1. zekere wetten , Pandec.
ten, vr. meerv.
Pandémie , f. Aanstekende of Algemeene
ziekte, vr.
Pandémique, adj. Aansteleend, Algemeen,
,

,

,

,

Lice rschend.

Pandiculacion, f. Uitrekking Mj het geeu

wen van slaap , enz. , vr.

Pandit , m. Indisch doctor van de secte

van Brawn , welke zeer bedreven in
het sanscrit is.
Pandore , f. een snaarspeeltuig , Pandore,
vr. -, in de fabell., Pandora, vr.;
fig. C'est la bolte de - , Dat is de doos
van Pandora.
Pandoure, on. zeker Iiongaarsch soldaat,
Pandoer , on.
Panduré, ée, Panduriforme, adj. Naar ee.
ne viool gelijkende.
Pané , ie , adj. , als : Eau panée , Brood.
water, 0.
Panégyriaque; , on. pl. Voorzitters bij de
i'ijfjarige feesten , M. meerv.
Fan&gyrique , in. Lofrede , vr. , Lefdicht,
adj. Tot den lofbetrekking heb0.
bende.
Panégyriste , in.

Lofredenaar , m.
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zich met alla winden beweegt.
Paner, v. a. Met gekruimeld brood of ge-

stampte beschuit bestrooiien.
Panerëe , f. Mand vol , Mand , vr.
Paneterie, f. Broodkamer, ilofbakkerij, vr.
Panetier, in. Broodmeester, no. i Grand'—,

t.root.broodmeester, on.
Panecière , f. JJerderstasch , vr. , zie Gibecière.
Paneton , Zie Panneton.
Panharmonicon, in. Panharmonicon, a.
Pan-harmoni-inézallicon , m. zeker speel.

tnig , dat de nienschelifke stem nabootst.

Panhellénies , f. p1. feesten ter eere van

Jupiter , waaraan geheel Griekenland
dccl moest nemen.
Panicauc , m. Kruisdistel, m.
Panicule , f. (on on.) Bosje , Bundeitfe
Trosje , 0. ,• Fleurs en - , Trosbloe..
men„ vr. meerv.
Paniculé, ée , ad). Trosvortnig.
Panier, on. Mand, vr. , Korf, on.; fig.
PrentIce Ie dessus du - , Het beste no.
men ; La cuisinière fait danser l'anse du
-, De kenkenmeid brengt het gekochte

duurder in rekening, dinzij het heeft
gekocht ; A petit inercier petit. - , Men

moet de tering naar de nering zetten;

II na faut pas mcccie tons ses ocufs dans
Un - , Men aztec alles niet te gelijk
wagen; Adieu paniers, vendanges sont
faites , Er is niets meer aan te veran.
deren , De kans is verkeken , De gele.
genheid is voorbij. , Hoepelrok , on.
* - , in de bOUW1t.. , zeker sieraad naar
mandewerk gelijkende.
Panification, f. Broodmaking, vr.
Panionies , f. p1. Neptunusfcesten der Jonièrs , 0. meerv.
Panique , adj. in: Terreur -9 Panische
schrik , on.
Pannaire , na. bij wev. , Dekkleed van dooi
boom, 0.
Panne , f. Trijp , vr.Renzel , Varkens.
in de bouwk.,
reuzel, on. en a,
zekerstuk van een dak.scheepsw.,
als : IViectre en - , Een' bijieggef maken ; litre en - , Bijgedraaid liggen;
fig. Rester en - , Se tenir en --P Eeoze
gunstige gelegenheid afwachten, Stif
Zitten, De kat uit den hoofs kijken.
*_I bij timman., cnz, Verkeerde easd
van een' hamer , 0.
Panneau on. Vak, Veld, Passed, Pan.
neel , o. , Net , 0. em hazen of konijeen ee vangen; fig. Tendre un -'àq. q,
iemand strikken spannen , Hem lagen
leggen t Donner dans le - , Zich laten
49 *
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vangen, Zich laten bedriegen. --,
Kussen (aan eenen zadel), o. * —, in
de plautk. , Klep , vr , Dekstuk , o.
Panneauter , V. n. Netten spannen.
Fanner, v. a. Met het omgekeerde einde
des hamers hol slaan.
Panneton, m. Baard (van eenen sleutel),
m. * —, bij bakk. , ( Gevoerde) rnaud, vr.
Pannexterne, m. Buitenste schors, yr.
Pannicuie,f. in de ontleedk., Ifleezig vlies, o.
Panninterne , m. zie Sarcocarpe.
Pannoir, m. bij speldenm. , Hamer, om den
kop te vormen , m.
Pannomie, f. zekere verzameling van oude besluiten.
Pannus, m. soort van vlakuitslag.
Panococo, m. een boom, I jzerhout, o.
Panonceau , m. Wapen (op een plakbrief.
je, of op Benen paal, ter aanduiding,

ward hebben.
Panter, V. a. Her leer voor de kaarden
op het raam spannen.
Pantes, f. pl. zekere aangeregene schelpen , welke tot geld dienen.
Panteur, m. Spanraam , yr. en o.
Panthachates, f.pl. Gevlekte agaten , ns.mrv.
Panthée , adj.* f. , als : Figurer -- , Standbeeld ,tiet de kenteekenen van onder
-scheidn
godheden, o.
Panthéisme, m. Spinosismus , e.
Panthéon, m. Tempel voor alle goden, m.,
Pantheon, o.
Panthère, f. Panter , »s., Panterdier , o.;
Pierre de -- , Pantersteen, m.
Panthéra ,J. bij de ouden, Pantersteen, no.
Pantière, f. Snippennet, o : , flouw , yr.

van het regtxgebied) , o.
Panophobie, f. (Plotselinge) vrees , vr.
Panoplie , f. w. gebr., Volledige wapenrus.
Ling.

Panorama, m. Panorama, o.
Panosssares, m. p1. zekere schorten, waar.
snede de Indianen hunne middel bedekken.
Panoure, f. scheepsw., - soort van Sineesch
galjoot.
Parsse, f. fam. Dikke buik , Buik , in.,
Pen, vr. *—, eerste maag der herkaauwende dieren , Pens , vr. , aan

Bene klok , Rand, (waar de klepel
raakt ,) m. * -- , bij schrijfm. , als : -d'a, zie A.
Pansement , m. Verbinden , Verband , o.
17erhitsdi-ng, vr. * --, Bezorging (van

paarden), vr.

Panser, V. a. Verbinden. *—, Bezor•
gen (d. i. een paard rosten, borste ►
ten, enz.).
Panstéréorama, m. lycorstelling van een,
voorwerp in relief, vr.
Pansu, ue , adj. Dikbuikig.
Pantagogue, zie Panchyrnagogue.
Pantaguières , f. pl. scheepsw. , Scheerli jnen , vr. meerv.
Pantalon , m. zeker snaarspeeltuig.
Pantalon , m. Lange broek, vr. * —,
in de Ital. corn., Pantalon, Hansworst,
m. * — , soort van klavier.
Pantalontnade, f. Hanszvorstendans, m.
* p- , Ilansworsteri j , Poets, Grap , vr. ;
fig. fam. Geim=aaktheid, Geveinsdheid,
vr. , Schijn , na.
Pantelant , te, adj. veroud., Hijg-end , Klop-

pend.
V. n. veroud. , Hijgen.
Pantène , f. 4alnet, o. , .faal fuik , vr.
Pantenne , f. scheepsw. , als : Etre en --,

Panteler,

Ontramponeerd zijn, De zeilen ver -

Pantin , ni. Beweegbare cartonnen pop , vr..
Pantine , f. Bos strengen, m.
Pantogène, adj. , als : Cristal — , Kristal,
waarvan elke hoek afneemt, o.
Pantogonie , f. Wederzijdsche kromme
lijn , vr.
Pantographe , m. Teekenaap , dap , m.

Pantoiment , In. damborstigheid (der vo

vr.

-gels),

Pantoire , f. zie Pendeur.
Pantois , adj. u►. oeroud. , Hijgend.
Pantoniètre , m. 4/meter , m.
Pantomime , m. Tooneelspeler , die enkel
gebaren maakt, Pantomime, m. * --, f.
Gebarenspel, o. , Pantomime, vr. *--,

Gebarendans , m. *_,adj. Pantomimisch.
Pantophobie , zie Panophobie.
Pantoquières, f. pl. Touwen tot het aan•
halen der hoofdtouwen , o. meerv.
Pantoufle , f. Pantoffel, Mail , vr. ; fig.
fam. Raisonner (conmme une) — , Dom
redeneren , In den wind schermen ; En
.... , Op zijn (uw, ons , enz.) gemak.
*— , -bij hoefsmeden, ook: Eer à —,
Pantoffel , vr. * —, bij wondh., zeker
verband , Pantofel , yr.
Pantoufler, v. n. w. gebr., Dom redeneren.
Pantouflerie , f. w..gebr. , Domme redenee
ring, vr.
Pantonflier, m. Pantoffelmaker , m.
Paon , m. Paauw , m. ; Queue de -- ,
Paauwenstaart; fig. fam. Glor.ieux coYnme tin —., Zoo trotsch als een paauw ;
spr. w. , C'est le geai paré des plumes du
--, Het is de knauw niet de paauwen•
veren. * -- , zekere kapel, Paauw,, no.
*—, een gesternte , Paauw , m. *— 9
in de nat. bist. , als: — bleu , soort van
lip,'isch.
Paonne , f. Paauwin , vr.
Paonnier, m. Paau wenh,oeder , m.
Papa , M. Papa , Vader, tn.
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Papable, adj. Geschikt voor paus.
Papal, le , adj. Pauselijk.
Paparian , m. een boom.
Papas, m. bij sommige Oost. volk. , Priester , m.
Papas , m. ongebr., zie Papauté.
Papauté , f. Pauselijke waardigheid, vr.
*_, Regering van eenen paus , yr.
Papavéracées , f. pl. Peulplanten , vr. mrv.
Pape , m. Paus , ns.
Papegai, m. (Houten, enz.), Papegaai,
(waarnaar amen schiet ,) m. ; Tirer au -,
.Den papegaai schieten. *--, bij BUFFON,
familie van papegaaijen.
Papegaud , zie Papegai.
Papelard , m. fain. Huichelaar , m.
Papelarder, V. U. Huichelen , Prevelen.
Papeiardise, f. Huichelarij , Kwezela.
rij, vr.
Papeline, f. zekere halfzijden stof.
Paperasse , f. (Oud beschreven) papier , o.
Paperasser , v. n. fam. Papie ren in orde
schikken, In oude papieren snuffelen.
* -, Papier bekladden.
Papet, m. zekere munt te Rome, onge-

veer 50 cent.
Papeterie , f. Papiermolen , m. * -- Pa-
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papillonacé, ée, adj. T/lindervarmig.
Papillonner, v. a. fam. Onbestendig zijn,
Rondfladderen.
Papillotage, m. Glinstering, Flikkering ,
vr. * -- , bij drukk. , Schemering , vr.
Papillote , f. Krulpapiertje, Papier, o.,
Papillot, vr.; van hier: ]tre (Avoir
la tête) en papillotes, De papieren in
het haar hebben.
Papilloter, V. n. van de oogen, Flikke.
ren. * --, Glinsteren , Schemeren. * --,
V. a. Papieren in (het haar) zetten.
Papillots, m. p1. Vlekken der scharlaken.
koorts , vr. meere.
Papimane , m. Voorstander van het pauselijke gezag , m.
Papirmanie , f. Liefde voor het pauselijke
gezag , vr.
Papinianiste, m. Planhanger van Papini.
anus, na.
Papion, zie Babouin.
Papisme, na. Papismus, o.
Papiste, m. Papist , m.
Papistique , adj. Papistiscii.
Papoage, m. veroud. , Erfgoed., c .
Papule , f. Puistje , Waterpuistje , o.
Papyracé , ée, adj. Papierachtig , Dun.
Papyrifére, adj. Waarvan men papier kan
naaken.
Papyrus , m. Papierplant , vr.
Paquage, m. Pakken van haring, enz., o.
Phque, f. Paschen, Paa-schfeest, o. *-,
Paaschiam , o.
Paquebot, m. Paketboot, Paket , vr.
Paquer, V. a. (Haring, enz.). pakken.
Paquerette , f. Madeliefje , o-.
Paques , m. Paaschdag , m. , Paschen , o. ;
van hier : Quinzaine de -, Tijd van
palmzondag tot quasimodo, m. * -%
f. pl. , als : - fleuries, Palmpaschen , o. ,
Palmzondag, en.; - closes, 2ondgg
quasimodo ; Faire ses - 9 Paschen hou.
den (d. I. communiceren) i Oeuf de -,
Paaschei, o. ; fig. Oeufs de .-, Paaschgeschenk , e.
Paquet , m. Pak , Paket , o. , Pos, m., Bos.
je , o. ; van hier : Faire son , Inpakken (om te vertrekken); fig. fam. Donner on - a q. q. , Iemand iets toeschrijven , aantijgen, te - laste leggen; Donner it q. q. son - , Iemand het antwoord
niet schuldig blijven ; Hasarder Ie -,
Het er op wagen, Het wagen.
Kleine zwangere vrouw , vr. ; van
hier: Devenir —, Dik worden. *---,
bij boekdrukk. , Onopgemaakte b.ladzij,

,

piermakerij , vr.
Papetier , in. Papiermaker , m,
Papier , m. Papier, o. ; -. h lettres ,
Postpapier , o.; - marqué on timbré ,
Gezegeld papier , o. ; - brouillard, Klad
gris , Graauw papier,-paier,o.;
Schrens, o.; fig. fam. Brouiller ou Gá.
ter du -, Papier bekladden, bederven;
Le - souffre tout , liet papier is gedul.
dig; Etre bien on mal dans les papiers de
q. q., Bij iemand in een goed of slecht
blaadje staan ; Otez ou Rayez sela de
(dessus) vos papiers , Maak daar geen'
staat op. *-, als: — volant, Los
blaadje , o. ; Papiers publics, Openbare
bladen, Dagbladen , o. ncrv. *-,Dag.
boek , elanteek.enboek , o. * -, Papier,
v. , Wissels , m. messy. ; van hier: —
rnonnaie , Papieren geld, o. * -, on:
Papier - tenture , Behangselpapier, o. *-,
Papier, Stuk geschrift o. , ilemorie, vr.
Papillaire, adj. Tepelvoronig.
Papille, f. Tepel , m. , Tepelyormige klier,
yr. * — , Verhevenheid op segrijn.
leer, yr.
Papillon, m. Vlinder, m.,. Kapel, vr.;
fig. fam. C'est on --, Y1 est léger comme on -, Hij is een onbestendig mensch;
spr. w. I1 est vena se broiler à Ia chap.
de, yr.
delle comme un - , De mot is in de Paquet -bot, zie Paquebot.
kaars gevlogen. * _ , scheepsw. , Klap. Paquetier, m. Zetter, die op stuk merkt, m.
'

muts boven het bovenbramzeil, vr.

Pa(lueur, m. Haringpakker, Pakker,

m..
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Par, adv. van sane plaats, waardoor iets
gaat, Door; Aller -- les rues, Door de
straten gaan; Passer -- la porie, Door
de poort gaan; van hier: Passer —
Pétamine, Doorzijgen • Passer — de ru.
des épreuves, Zware beproevingen ondervinden. *--, voor de werkende oor
Tragédie faite -- Racine ,-zak,Dor;
Treurspel , gemaakt door Racine ; van
Icier : ter aanduiding van de oorzaak,
het asmiddel , de aanleiding , drijfveer,
Door, Uit, .Volgens; — avarice, Uit
gierigheid ; Connaitre — la raison, Uit
de rede (d. i. door middel van de rede)
kennen; Parler énigme , In raadsels
spreken ; -- intervalles , Bij tusschen,poozen. * — , bij eenen eed , Bij ; Je
vous conjure — notre ancienne amitié ,
ik bezweer u bij onze oude vriend
aanduiding der orde,-schap.*_,ter
Bij, Volgens, Naar, In, Met; Poème
divisé par chants , Dichtstuk in zangen
verdeeld; Ranger -- tas , flan hoopen
zetten ; Distribution -- cantons , Tlerdee.
ling in cantons , vr. * --, eene vernie.
ling aanduidende , als : S'en aller —
pièces, In stukken gaan; Tomber — lambeaux, Bij stukken en brokken afvallen * —, ter aanduiding der plaats ,
gaar men iets vat , enz. , Bij ; Je le
tiens — la tote , .Ik houd hem bij het
hoofd. *—, ter aanduiding der plaats ,
waar iets geschiedt , enz. , Door , In,
Over; -- tout pays, In alle landen;
-- toute la terre, Over de gansche aar de. *—, van tijd, Gedurende, In; Oa
allez-vous — cette pluie ? , Maar gaat
gif in zulk een' regen heen? * —,
scheepsw., als: Nous étions — trente
degrés de latitude , Wij waren op 30
graden breedte. * —, als: De —, Iran
vege, In naam van ; Par -ei, par-là , adv.
flier en daar ; ook : Nu en dan , Som.
tijds , Somwijlen , Van tijd tot tijd;
Par-desa, Over; Par-dedans, Binnen
door, Door; ook: Van binnen, Binnen in, Inwendig; Par-dehors, Buiten
om, Om; ook: Pan buiten, Uit
Par-devant, Moor om heen,-wendig;
7/oor langs; Par-derrière, .achter langs ,
4chterom ; — en haut , Iwan boven, Boven ; — en bas, Van beneden, Beneden,
Onder , Fan onderen ; Parce que , conj.
Dewijl , Omdat, Wijl; Par- dessous , Onder ; Prendre q. q. , par- dessous les bras,
Iemand onder de armen vatten; Pardessus , Over , Over... heen ; ook : Boven,
Buiten , Behalve , Boven en behalve,
Buiten en behalve ; Par-dessus , m.,
-r

,

Oversom , Overmaat , yr. (d. i. heigetto

PARA
men boven het eigenlijk verschuldigde geeft;) Par -dessus de viole, on : Par.
d essus , m. , zie Dessus de viole ; Parlevant, In tegenwoordigheid van , Moor;
Par-devers, Voor, In het voordeel van;
Retenir des papiers pardevers soi , Papieren achterhouden , verdonkeremanen ; Par-lá, Daardoor, Door dat middel, Door die middelen, Op die wijze;
ook : Door die plaats, Daardoor, Daarheen ; fig. fam. Ii faut passer par.là on
par la fenétre , Er is geen ander middel over ; 11 fut obligé d'en passer parlà, Hij was genoodzaakt, daartoe te
besluiten; fam. — trop , dl te, Veel
te ; I1 est — trop irnportun, Hij is veel
te lastig.
Para, m. Turksche munt van 4 cent.
Parabase , f. soort van tusschenrede in de
tooneelstukken der ouden.
Parabates, m. pl. Degenen , welke in de
spelen van den circus eerst op oenen
wagen, en daarna te voet naar den
prijs dongen.
Parabolains, m. pl. Oppassers van zieken,
die de pest hadden , m. meere.
Parabole , f. Gelijkenis , Parabel, vr.
* —, in de meetk. , Parabool , Parabel,
Brandsneé , vr.
Parabolique , adj. , Paraboliquement, adv.
Parabolisch , Middelkegelsnedig. * --,
Leenspreukig.
Paraboloide , f. zeker ligchaam , Parabololde, vr.
Paracelsiste, m. Aanhanger of Volgeling
van Paracelsus , vs.

Paracertèse, f. in de geneesk., zie Ponction.
Paracentrique , adj. in de sterrek. , Para.

centrisch.

Parachèvement, m. Volmaking , P'oltooij i ng , vr.

Parachever, V. a. oeroud. , zie Achever. * —

bij verguld., Uitstrekken, Uitbreiden.
Parachronisme , m. Misslag in de tijdrekenkunde , wanneer men eene gebeur tenis te laat stelt, m.
Parachute, f. Valscherm , o., Parachute, vr.
Paraclet, ir. van den H. Geest , Trooster , in.
Paraclétique , adj. ongebr. , Aereroepenci.
Paractn antique , adj. van koortsen , rifnemend.
9 Paracope , f. in de geneesti. , Weer herstellende verstandsverbijstering.
Paracorolle, f. T/alsche corolle, vr.
Paracousie, Paracusie, f. Onduidelijk hoe--, Dubbel hoeren, o.
ren, o.
Paracynancie , f. soort van Angirse.
Parade, f. Pronk, m., Vertooning , vr.,
Toon , sas. , Parade, Praal , vr. ; Mee.

PARA,

PARS,

tre en -, Ten toon stellen , Te pronk
stellen; van hier: Lit de -, Pronk
inzond. Paradebed, o.; Cham.-bed,o.;
bre de - , Pronkkamer , vr. ; Buffet de
--, Pronkkas , ir. ; Carrosae de - ,
Staatsiekoets, vr.; Cheval de --, Pronk

teren, Vertooning maken, Uitblinkentb
* -, Schijnen , Zich vertoonen.
Parale , m. zeker schip, hetwelk de Grie.
ken in heoge achting hielden, als het
eenigste , dat uit den slag van ,ligos.
Potamos gered was.
Paraliens , m. pl. Degenen , welke op het
schip Parale waren. Bewoners van
den-havenkant te Athene, m. meere.
Paralipomènes, m. pl. Boeken der kro•
nijken, o. meerv.
Paralipse, f. in de redek. , Schijnuitla-

Zwetserij,-pard,o.*Pgcheij
I'ertooning, vr.; van hier: Faire - de.,
Vertooning maken met, Stpifen , Snoe.
ven of Pogchen op , Pralen met. * -,
in de krijgsd. , Parade , vr. *- , in het
schermen, 4fwering van eenen stoot ,
yr, *-, in de rijsch. , Ophouding (van
eenpaard), vr. weleer, Zotspel
(op het tooneel) , o. ; fig. Vertooning,
vr. , Schijn, na., Gemaaktheid , vr.
Paradiaire , f. zeker vischnet.
Paracligtne, m. Voorbeeld, o. of Schets,
vr. (van vervoeging.)
Paradis , m. Paradijs, o. * - , in den
schouwti. , Hoogste galerij , vr.
Paradisier, m. Paradijsvogel , no.
Paradoxal, le, adj. Schijnstrijdig. *-,
Schijnstrijdigheden beminnend.
Paradoxe, m. Schijnstrijdigheid, lYon.
derspreuk , Paradox, vr.
Paradoxisme, m. w. gebr., Gebruik van
paradoxen, o.
Paradoxologue, m. zekere hansworst der
ouden.
Parafe, m. Naamteeken , o., Parafe , vr.
Parafer, V. a. Een naamteeken zetten
op . . . , Paraferen.
Parafeu, m. Kleine muur voor den mond
van een' oven (in glasblazerijen), m.
Parage , m. weleer , (Ilooge) afkomst ,
vr., Hooge adel, m. a.-, Streek (op
zee), vr.
Parageau, m. w. gebr. , jonger broeder, m.
Parageur, m. w. gebr., Oudste, m.
Paraglosse, m. Zwelling der tong, vr.
Paragoge, f. Verlenging van een woord
niet eene lettergreep , vr.
Paragogique , adj. Verlengend , Parago.
gisch.

Paragraphe , m. zekere afdeeling , Para-

graaf

(S) , vr.

Paraguante , f. fain. Geschenk , o. , Fooi , vr.
Paraimer, V. a. veroud., Hartstogtelijk

beminnen.

Paraison , f. Rollen van het glas op eene

ijzeren plaat, o.

Paraisonnier, m. Werkman, die het glas

op de ijzeren plaat rolt-, m.

Paraltre, V. n. irr. Verschijnen , Zich ver.

toonen , Voor den dag komen , Zich laten zien , In het licht komen; van
hier : Ii y paralt h , Dit ziet men aan
Dit blijkt uit; II y parali, Dit ziet

men , Dit kan men zien. Schi t•
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ring, vr.
Parallatique , Parallactique, adj. Parallac.

tisch.
Parallaxe , F. in de sterrek. , Parallaxis, vr.
Parallèle, adj. Evenwijdig, Parallel. *_,
f. Evenwijdige lijn, Parallel , vr. *--,
m. Vergelijking , Parallel , vr.
als : - à vis, Parallelliniaal , o.
Parallélipipède , m. Parallelipipedum , o.
Parailélisme , m. Gelijke stand, m., Pa.

rallelismus, o.
ParalléIographe , m. Werktuig om even'wijdige lijnen te trekken. o.
Paralogisme , m. Valsche sluitrede $ yr.
Paralyser, v. a. Verlammen; fig. Verlammen.
Paralysie, f. verlamming, vr. ; Tonzber en
- , Eene verlarnmi ng . krijgen.
Paralytique, adj. Verlamd , Geraakt, Beroerd. * - , m. Per/anode, Beroerde,

Geraakte, m.
Paramètre , m. Parameter , m.
Paramom, m. Bovenste van een' herten.

kop , o.
Parangon , m. veroud_ , Model, o. * - ,
thans, zekere drukletter. *-, zeker
stof. * -, adj. , als : 1Vlarbre -, Zwart
marmer , o. ; Diaamant - , Volmaakte
diamant, m.; Perle -, Volmaakte pa-

rel, vr.
Parangonner , V. a. veroud. , Vergelijken.
*-r, thans, bij boekdrekk., Letters van

ongelijke dikte even dik maken.
Paranomasie, f. Overeenkomst van woor-

den in verschillende talen, vr.
Parant, te, adj. Versierend.
Paranymphe, m. Speelnoot, Paranimf, ns.
Parapegme , na. in de oude sterrek. , werk-

tuig om de zonnestanden te vinden.
* -, pl. Parapegmes , metalen tafelen ^
waarop de ouden hunne bevelen sch reven ; ook : tafelen der sterrekundigenn.
Parapet , m. Borstwering, vr.
Paraphe , etc. , zie Parafe, etc.

Paraphernaux , adj. m. pl. , Biens - , Coe.

deren, welke eene getrouwde vrouw
aankomen , Paraphernaliën, o. meere.

Paraphimosis, m.
huid, vr.

Opzwelling der voor-
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Paraphone , adj. Zamenstemmend.
Paraphonie , f. Z a menstemming , vr.
Paraphrase , f. Omschrijving, Uitbrei•
ding , vr-. ; fig. fain. Faire une --, Cu
des paraphrases sur ce qu'on dit, Eens

verkeerde uitlegging aan iets geven.
Paraphraser, v. a. Omschrijven, Uitbreiden ; fam. I1 ne vaat pas —, Men moet
de zaken verhalen , zoo als zij zijn.
Parapbraste, m. Uitlegger bij omschrijving , Uitbreider,, ns.
Paraphrénésie, f. zekere zinneloosheid.
Paraplirosyne, f. Iroorbi jgaande zinneloosheid, door ^.e ergiften veroorzaakt, vr.
Paraphyses, f. pl. zekere haartjes aan de
bloemen der mossen.
Paraplégie , f. Verlamming van alle lig
beneden den hals, vr. -chamsdeln
Parapluie, m. Res enscherin, o.
Parasange , f. eene lengtemaat der oude
Perzen , Parasang , vr.
Parascénium, m. bij de oud. , Kleedkamer
(op het tooneel) , vr.
Parascève , f. bij de Jod. , voorbereiding
tot den sabbat, vr.
Parasche, m. Hoofdstuk uit de heilige
boeken der gifden , o.
Parasélène, m. Bijmaan, vr.
Parasite, m. Tafelschuiver, m. *—, adj.
Op iets anders groeijende; Plante —,
Plant, die op eene andere leeft, Diefplant, vr. * — , in de letterk., ell te
dikwijls terug keerende.
Parasites , m. pl. geslacht van insecten,
waartoe vlooijen , luizen , enz. be.
hooren.
Parasol, m. Zonnescherm, o. , Parasol ,
In. * — , in de planti;., zie Oorbelle;
Plantes en -- , zie Ornbellifères.
Parasquinancie, f. zie Angine.
Parastades, m. pl. valsche vezelen.
Parastate , m. zie Epididy.me.
Parastremma , nag Perdraaijing van den
mand of van een gedeelte des gezigts, vr.
Parastyles, m. pl. valscha helmstijltjes.
Parasynancie, zie Parasquinancie.
Parathénar, m. Spier aan den kleinen
teen, vr.
Parathrète, f. bij de oud., zekere fluit.
Paratitlaire , m. Schrijver van Paratitles , m.
Paratitles, m. pl. Korte verklaring van

eenige titels eens wetboeks, vr.

Paratrimma , in. bij de oud. , zekere rood.

held door kneuzing, enz. veroorzaakt.

Paratonnerre, m. Afleider , Bliksemaflei.
der, in.
ParavFot, m. Windscherm , v.
Parc, m. Park , Perk, o. * --, in den

landba , Beslotene plaats , waarin men
des nachts de schapen opsluit, vr., ,Park,

o. * «-,

Weide, Vetweide

,

vr. s.—,

in het krijgses., Park , o. ; — d'artillerie ,
4rti llerijpark , o. * -- , scheepsw. ,
Hok , o. * --, zie Parquet. * -- , bij
vissch., Weer, vr. * —, Oesterbank,

vr., Oesterput,

M.

t arcage, m. Perblijf der schapen op bouw-

landen, o.
Parcelle , f. ,Brokje, Stukje , Deeltje , o.
Parce que , zie Par.
Parchasser , v. a. bij jag. , afjagen.
Parchemin , m. Perkement , Parkement g
o.; fig. fam. Alonger le —, Zijne ge . schriften

noodeloos verlengen, Wijd uit-

een schrijven ; fig. Parchemins , pl. 4.

delbrieven , m. mrv. , Stamboom, m.;
Être fier de see parchemins , Trotsch op
zijnen adel zijn.
Parcherninerie, f. Perkementmakerij , vr.
* --, Perkementhandel , m.
Parcheminier, m. Perkementmaker , m.
* —, Perkementverkoop er, na.
Par-ci , zie Par.
Pareimonie, f. (create) zuinigheid, Knif..
periglieid , vr.
Parcloses , f. pl. Losse bodemplanken in
het ruim , vr. moors'.
Parcourir, V. a. irr. Doorloopen, Doorrei.
zen , Doortrekken ; van hier : — une
carrière, Eene loopbaan afleggen , betreden. * --, Vlugtig beschouwen , Doorloopen; van hier: — on livre, Een boek
doorloopen , doorbladeren.
Parcours, m. Regt , om kudden van het
eene canton , enz. in het andere te
drijven , o.
Pardon, m. Vergiffenis , Vergeving, vr.;
van hier : fam. — ! , Je vous demande
—I, Vergeef mij ! , Ik vraag u wel
vergiffenis ! * — , bij regtsgel. , Ver.
giffenis, Genade, vr., Pardon, o.
bij R. K., Pardons, pl. Vergiffenis van
zonden door den paus, onder voorwaarde, dat men deze of gene kerk bezoeke,
deze of gene gebeden opzegge, enz., vr.
Pardonnable , adj. Vergefelijk.
Pardonn er , V. a. Vergeven. * _ , Ver.
schoonera. * -- , Genade schenken. *(se) , v. pr. Zich vergeven. *—, V. C.
(à), Ontzien, Sparen.
Paroage , m. bij regtsgel. , Gelijk regt op
een onverdeeld goed , o.
§ Paréatis, m. Bevel tot uitvoering van
een vonnis , o.
-

Pareau , m. scheepsw. , op de Malabaarsche
kust. , enz. , zekere groote boot. * --,

Smeltketel voor was , m. *—, pl. Pareaux
Zinksteenen (aan vischnetten) , m. mrv.

Parégorique, adj. Pijnstillend, zie Anodin.
Pareil , lie, adj. Gelijk ; van bier: Touter
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zette?i ; Fermer la — , Het laatste haaR
je zetten , Dc parenthesis sluiten.
Parer , V. a. Versieren , Opsieren , Por.
fraaijen , Opsmukken ; fam. Cette flue
zijns gelijke niet.
est parée comme une épousée , comnae
Pareille , I Gelijke , vr. ; Elle n'a pas sa
ton autel, comme une clsâose, Dat meisje
, scheepow.,
is ter deeg opgedrild.
-, Zij heeft baars gelijke niet. -,
als: Rendre la -, Just gelijke munt als : - un cap . Eene kaap omzeilen,
betalen; A la - , Op de zelfde wijze,
voorbij zeilen ; - un câble , Lenen lea.
bel gereed maken klaar maken. _,
Even zoo , Even eens ; ook : ik zal het
even zoo maken, ik zal u met gelijke
Afwenden , 4fkeeren , 4filaan , Afpa.
munt betalen.
reren, , in sommige handw. , Op.
Pareillement , adv . Op de zelfde wijze.
maken ; — des bas., Kousen opmaken.
* —, bij hoefsmed , als : - Ie pied dun
*_, insgelijks, Ook.
cheval, De hoef pan een paard afste.
Parélie, £ Bijzon, vr.
ken. °-, bij regtsgel., als: Titre pa.
Parelle , f. its eenigestreken , eene plant,
zie Patience.
ré , Stuk , dat zonder verder vonnis ten
uitvoer kan gelegd worden, a. s—,
Parement , m. Sieraad , o. , Versiering,
- als: - de on contre, Beschutten tegen.
vr., Versiersel, 0.Opslag (op
* - (se) , v. pr, Zich kleeden , Zijn tol.
de mouwen), on.Bezetsel (aan
jfl de
een vrouwenkleedje) , 0.
let maken ; ook : Zich opechileken , op.
bouwk. , Buitenzijde (van eenen steen
tooije's ; ook : Se — de q. ch. , Vertonof muur) , vr.- , bij avev. , Pap
nen , 1ertooning maken met ; ook : Se
, Dikke knuppels in takkebos..
— de on contre , Zich beschutten of be.
¶o'r.
son, m. meerv.Gelijke legging
'veiligen voor; fig. Se de q. q., Op
Zijne hoede zijn tegen iemand. *_,
van eenen vloer, vr.Vet aan de
pens van een lam, o.
Rood vleesch
V. U. (tt) Voorkomen , Verhinderen , Be*_,
pan een hert, 0.
Bonte kliereoz
letten , TegeaTiouden , Tegengaan, Hin .,
onder de vlerken van eenen valk,
derpalen in den weg zetten.
vr. meerv.
Parère , m. Gevoelen van kooplieden be..
Parenchyniateux, use, adj. van planten,
treffende handelszaken , o.
Tot Iset merg behoorende, o. '°, Vol Parerga, m ongebr., Bijvoegsel, o.
merg.
Parerméneutes , m. p1. kotters , welke de
Parenchyme, na. in de ontleedk., weleer,
schrift op hunne elgene wijze uitlegden.
Isogewanden , o. meerv.-, in de nat. Parésie , f I'erlamming , vr.
hist. , Vliezige gedeelte , 1/lies , o.
Paresse, f. Luiheid, Traagheid, Vadzig.
Parénèse, f. Vermaning tot vroomheid, vr.
held, vr.
Parénétjqne , adj. Vermanend.
Paresser, V. n. pop Luijeren.
Bloedverwano
,
Bloedvriend,
Parent, na.
Paresscuoe, f. Luivrouwmensch , o.
in.; spr. w. Uil bon arni voet mieux q'nia Paresoeux , use , adj. Lui , Traag , Vad.
zig ; - It servir, Traag om eene dienst
-, Een goed vriend is beter dan een
te doen ; - d'écrire 1, Lui in loot sciorijverve bloedoerwant. - , Pl. Parens,
ven. *_, fl1. Laiaard , Traag mensch,
Ouders, m. meerv.
Parentage l, on. bijna veroud. , zie Parenté.
m. °-, Drelemado, vr. -, naam
Parentaleo , f. p1. feesten ter bevrediging
van zekere dieren. Luiaard, no.
van de schimrnen der voorouders.
Pareur, na. weleer, Voller, no. '—, als:
- de corde , Degene , die bij trekschui
Parente , f. Bloedverwant , Bloedyrien.
ten, enz. de lijn klaar houdt.
din, vr.- in Sommige fabrijken , Werkman , die de
Parenté, t. Bloedverwantichap , vr.
afgewerkte voorwerpen opmaakt en ter
Bloedverwoonteio , m. meerv.
aflevering toebereidt , on.
Parentèle . L veroud. ,tie Parenté in de e.
Parfairs , V. a. irr. Volmaken , Voltooijen,
beteek.
4fmaieeeo.
?arenthèse, f. Tasschenzin, m.; van hier:
Parfait, te , ad. , (Parfaitenient , adv.) ValMettre en - , Tusochen twee l2aaIejes
plaatsen; farn. Par - , Tusseheos twee
maakt , Volkomen. , fl1. in de spraakk.,
haakjes, in het voorbijgaan. ° — ,
volviaakt ve-riedesse tijd , m.
ilaakfe ( ) , o , Pareetloesis , vr.; Parfilage , m. Uittrekken der goud. en zh1\lettre des paroles entre deux parenthè
verdraden, 0. *_, Uitgetrokken dra.
sea , IVoordeos tssssc/oen twee haakjes
den , on. meerv.
zetten; Onvrir la -, list eerste haakje
Parfiler 9 V. a. Uittrekken 2 Uitrafelen.
choses pareitles, 41/es gelijk zijnde
Omnibus paribus. *_, Dergelijk,
Soortgelijk, Zoodanig. -, iii. Ge..
Zijke, m. ; II n'a pas son - , Hij heeft

,
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Parfilure , f. Uitgerafelde draden , m. mrv.
Parfois , adv. fam. Somtijds , Somwijlen,
Na en dan.
Parfond , m. tengel met een gewigt , m.
Parfondre, V. a. Zamensmelten. * — (te),
v. pr. Ineen smelten.
Parfournir, V. a. Leveren, Geheel leveren.
Parfournissement , m. Volkomene leve.
ring, vr.
Parfum, m. Geur, Liefelijke reuk , m.
*—, Reukwerk, Parfuim, o. *^,
als : -- d'aofit, zekere peer.
Parfumer, V. a. Geurig maken , Met gen.
ren vervullen, Welriekend maken, Par.
fumeren. * —, Berooken ; — nne maison
avec dia soufre , Zwavel in een huis

branden , Een huis reet zwavel berooken. *-- (Sc), v. pr. Zich parfumeren.
Parfumeur, m. Reukwerkmaker, m. *--,
Reukwerkverkboper , ns.
Parfumeuse , f. Reukwerkmaakster , vr.
*—, Reukwerkverkoepster, vr.
Parfumoir, m. Reukwverkvat, o.
Pargasite , m. zeker mineraal.
Pargneau, m. Kleine karper, ns.
Parhélie, zie 1.'aré lie.
Parhomologie , f. in de redek. , w. gebr.,

Toelating, vr.
Pari , m. Weddenschap , vr.
Paria , m. bij de Indianen , Paria , m.
Pariade , f. Paartijd der patrijzen , vr.

*--, Koppel patrijzen, m.
Pariage, zie Paréage.
Parial , te , adj. , w. gebr. , als: Dignité
pariale , Pai rschap , o.
Pariambe, m. bij de oud. , zeker speeltuig.
Paricles, adj. f. pl. , als : Chartes --, Ak-

te , waarvan aan elk der deelhebbers
een afschrift gegeven werd, m.
Parier, v. a. Verwedden. * —, v. n. Wedden.
Pariétaire, f. Muurkruid , v.

Pariétal, le, adj. in de ontleedk., Aan de
zijde gelegen. *_:in de plantk., Aan
de zijde van het zaadhuisje.
Parieur, m. Wedder , m. ; spr. w. Cela ne
vaat rien pour les pariears, Die zaak
moet voor beide partijen nadeelig uit

-valen.
Parilies, f. pl. feesten dier zwangere ironom
eene
gelukkige
de
Roan.
,
bij
wen
verlossing te hebben.
Parisienne, f. naam van eene kleine druk`letter.
Parisi s, adj. Te parijs gemunt.
Parisyllabique, adj in de Grieksche spraakk.,

Even veel lettergrepen door de geheele
declinatie hebbende.

Parité, f. Gelijkheid, vr. *—, Verge.

lijking, vr., Gelijk geval, o.

Parjure , m. 1"alsche eed , Meineed , m.

* —, Meineedige , n,. * — , adj. Meïneedig.

Parjurer (se), v. pr. Eenen meineed doen,
Valseh zweren. *—, Zijnen eed breken.
Parkinson , in een vogel, Bergfazant, m.
Parlagc, m. fam. Gebabbel, Geklap , o.
Parlant, te, adj. w.gebr., Sprekend. * _,
in de schilderk. , Sprekend , Zeer gelijkend.
Parlement, m. Parlement, o.
Parlementaire, adj. Tot het parlement (van

Engeland) behoorende , Van het parlement ; Arme — , Leger van het parlement , o. * — , als : Vaisseau —, on :
*_, m. Parlementair vaartuig , o. *—,
Parlementair , ns. • _, Parlementsgezinde, M.
Parlementer , V. n, in het krijgsw. , Onder
Parlementeren ; fig. Geneigd-handel,
schikking toonen ; Ville-heidton
qui parlemente est à demi rendue, Wane

neer men begint toe te geven, is men
half gewonnen.
Parler, V. n. Spreken; — haut, bas, Hard
spreken, Zacht spreken; — du nez,
Door den neus spreken ; — gras, Brijen ; Apprendre à — It un perroquet, Eenen papegaai loeren spreken ; -r- des
yeux, Met de oogen spreken; — raison g
Perstandig spreken; — a q. q., Tot iemand spreken; — q. q., Met iemand
spreken ; — en public, In het openbaar
spreken ; fain. — avec hauteur , Trotsch
spreken ; -- à un sourd , Tot eenen doos
tree spreken (d. i. tot iemand, die niet
hoeren wil) ; — à cheval a q q., Ie
toon toespre--mandopetrsch
ken ; -- Naut , biera haut , Eenen hoogera
toon voeren ; I1 trouvera is qui -- , Hij
zal zijnen man vinden; On lui apprendra It --, Men zal hem loeren, lave hij

met iemand spreken most; -- de, Van

of Over ... spreken ; — stir q. ch. , Spreken over iets; — pour q. q. , Voor (d. i.
in iemands voordeel) spreken ;; .- en
l'air, In het voorbijgaan spreken; ook:
In den wind schermen; C'est à vous à

--, Het is uwe beurt om te spreken;
Vous n'avez qu'à -- , Gij hebt snaar te
spreken; La chose parle d'elle-mime s
Dat spreekt van zelf; zie ook Muraille.
* — (se) , V. pr. Net elkanderen spreken ; Sc -- par lettres , Briefwisseling
houden. * --, V. a. Spreken ; van hier :
— politique, Over de staatkunde spreken; fain. — grec, bas-Breton, ailemand,
Hebreeuwsch (d. i. onverstaanbaar)
spreken; — frangais, Verstaanbaar spreken; — phébus , Hoogdravend sprekent
*— (te), V. pr. Gesproken worden. *—,

PARL
Spreken ,o., Spraak, vr; fain. A.
voir son franc -, Onb e wimpeld zeggen,
wat men denkt.
Tongval, m.,
4ccen:, a.
I'arlerie , £ fam. Gesnap , Cebabbel , a.
Parleur , m. Spreker , Prater , Keuvelaar , m.
Parlier , èrc , adj n. w. fam. Slechts in
fraaije woorden bestaande.
Parloir, in. Spreekvertrek, o., Spreekkamer, vr.
Parme, 1', soort van schild hij de ouden.
Parmentière, f. Aardappel, itt.
Parmesan , na. Parmezaansche kaas. vr.
Parmi, prép. Onder, Tusrclicn. s—,
touw aan eest vischner.
Parmulaires, m. p1. degenen , welke hij de
spelen van den circus zich voor de Thrè
ces verklaarden.
Parnasse , m. Parnassus , m.; fi g. Monter
set le , Den Parnassus beklimmen.
Parnassides , f pI. Zanggodinnen , V. mry.
Parnassie , f. Leverbloem , vr.
Parn asoim, in. Bestuurder eener synago.
ge , itt.
Parodie. f. Parodie , vr.
Parodier ,, V. a. Parodië r en.
Paroditte, »t. Schrijver van parodiè'n, itt.
Paroénie, Paroénienne , adj. f., als: Flute
, zekere fluit bij de ouden.
Paroétonnm , na. bij de ouden , soort van
salpeter.
Paroi, f. bijna veroud., Muur, Wand, ott.
*_, in de ontleedk. , Wand, ott.
Binnenzijde eener pijp, vr., Binnen.
ovand, in.
, Scheidboom (in een
hakbosch), no.
.-., Mes, om
Paroir, n. I7eegmes, a.
te besnoei/en , 0.
Paroire, f, Krabber, no. (em het koper af
te krabben.)
Paroisse , f. Parochie„ Gemeente , vr.
Kerspel 0.
Geotteenteleden, 0.
nirv., Gemeente, vr., Kerspel, o.
Paroissial , Ie adj. Tot het kerspel be.
hoorende ,
giise paroissiale , Kerspel.
kerk , vr.
Paroissien , m. Die tot een kerspel behoort, Bewoner van een kerspeo', no.
Paroissienne, f. Bewoonster van een kerspel, vr.
Parole , f. lJ"oord , a. , Porter It , Het
fl1.

*_

woord voeren ; Dormer des paroles , debelles paroles , de bonnes paroles , Goede
,voorden geven; Couper Ia - a q. q.,

Iemand in de rede vallen; Faire passer
la - de main er, main , Een bevel , enz.
doen rond gaan; van hier: Passe
Laat het rond gaan Estirner sur -,
op het getuigenis van anderen yer-
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trouwen ; —niagique, Tooverwoord, o.

Gezegde,o.,Sprtuk,vr. *—,in de
de Diem,
zie Verbe; La
Gods wo.rd,o. Spraak, vr., Spraak.
vermogen , 0. Perdre la , De spraak
verliezen; van hier t ii na lui manque
quit la -, II n'ymanque que la ., Het
(putties) gelijke sprekend. *_, Spraak,
Wijze van spreken, yr.Belofte,
vr. , Woord , 0. ; Jouer sur - , Spelen
C!t het verspeelde ce goed laten houden;
Etre a deux paroles, Avoir deux paroles, Nu eens zoo, dan 'weir zoo spreken; N'avoir qu'une -, Niet overyragen. * - , in de krijgsd. , Woord , Pa.
tool, 0. Voorsiag, its.
Paroli , m. in sommige spelen , Dubbel
Paroli o ; fig. Faire - , Rendre le a q. q. , De zaak uitbreiden , Het nog
erger maken. *_, Vouw in de kaart
om het paroli aan te duiden, vr.
Paronomase , Paronomasie , f. Gelijkheid
van woorden eener verschillende beteekenis, sr.
Parons, na. pl. Ouders (van roofyogelen),
no. mcerv.
Paronytite , m. Verwant woord, o.
Parorchide , F. Verkeerde plaatsing der
teelballcn , vr.
Parorchido-entérocèle , f. Breuk met yer.
plaatsi;sg der teelballen, vr.
Parotide, f. Oorklier, vr. -, Verzwees
ring der oorklieron , vr.
Parotidde , adj. f., als t Esquinancie
Hals- en keelgezwel, o.
Paroxymique , adj. Met vernieuwde aan.

Chr. godsd.,

vallen.

Paroxysue , m. Verheffing , vr. , Vern/euwde aanval, vs. (eener koorts, enz.),
*_, 4anval, no.
Parpaing, it-i. Steen , welke door den ge
heelen muur gaat , no.
Parpayole , f. eene Milaansche munt , on
geveer 3 cent.
Parpsyot , fit. pop. Protestant , Gen: , Th
Parque , f. Schilegodin, Parce, vr.
Parquer, v. a. In een park of perk slu
ten; van hier : Afsluiten , 4fzond
ren. - , in het krijgsvvez., Per/ee
*_, V. n. In een park zijn.
het krijgsw. , Perken.
Parquet, in. .t;tgelegde vloer, us.
in eest geregt.
Lijstwerk, a.
of schouwh. , Parket, e. in
*_,
Op schep., 1
kerk, Doop/telt, a.
gelbak, no.
Parquetage , na. /7/oerwerk , o.
Parqneter, V. a. uitgelegd werk mj
.lnlegge it.
Parquier , adj. m„, als : Pécheur ., on:
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* _ , m. Perkvi sscher , m. * --, Be.
,vaarder van gepand vee , m.
Parrain, m. Doopgetuige , Peet, Peter,
Gevader , in. * -- , weleer , bij tweegevechten , Getuige , m.
Parricide , m. (Zadermoord , Moedermoord ,
Oudermoord , m. * —, Y'erinoording van
eenen naastbestaande, welke bij ons de
plaats van ouders bekleedt, vr. *--,
Kindermoord, m. *—, Koningsmoord,
Porstenmoord, m. *--, 1"adermoorder,
iloedernoorder, K oningsmoorder, Por
-stenmord,.*°ajMod
dig ; inzond. ten aanzien der bovengenoemde betrekkingen.
Parsemer, V. a. Bestrooijen , Be.zaaijen.'.
Parsis , m. pl. Aanhangers van Zoroaster.
.Part , m. bij regtsgel. van vrouwen , Lijfsvrucht, Vrucht, vr. Baring,
_Bevalling , vr. *—, van huisdieren,
Werpen , o. (van eene koe : Kalven, o.)
* —, f. Deel , Aandeel , o.; van hier:
.1lvoir -- a, Deel hebben aan. of in,
Doelen in; ook: In iets betrokken zijn;
Prendre -- h , Deel nemen in of aar: ; Faire
— de q. eh. a q= q. , Aan iemand uit.
doelen; ook: Iemand iets naededeelen ;
Billet de - -, Cousmunieatiebrief, ns.;
Donner —, .Berige geven. * —, Kant ,
m., Zijde, vr., Kanaal , Oord, o.;
Cela vient de bonne, —, Dat komt uit
.een goed kanaal ; Je le sais de bonne —,
Ik heb het van goeder hand; De la -tin roi, Van 'vege den koning; De ma
— a Taman mijnentwege ; Prendre en bo€n.ne -- , Goed opnemen ; ook : In eenen
goeden zin nemen ; Prendre en n;anvaise
—, Kwalijk rpneren , Euvel of Ten
kwade duiden. * _, Plaats, vr., Oord,
o.; Quelque —, Ergens; Autre —, Elder:; De -- et d'autre, Plan onderscheidene kanten ; ook: Van weérskanten ,
Wederzijds, Wederkeerig; De toures
parts, Overal, 4llerwegen , 419m ; De
— en —, Door en door; A —, elfzon.
derlijk , Ter zijde; Faire lit a — , d1..
leen slapen ; Raiblerie a --, Scherts ter
zijde,, In goeden ernst. * --, scheepsw.,
als : Etre a (la) —, Zijn deel van den
buit, enz ontvangen.
rtage, m. 1/erdeeling, Deeling, vr. *—,
eel, Aandeel, o. * ---, Lijst van de
erdeeling tenor erfenis, v r . *—, Gejkheid van stemmen, vr. *—, Deel,
ot, o.
alter , V. a. 1erdeelen ; van hier : -freres , /11: broeders deelen. * ---,
heiden , dlaneen scheiden. Toe.
'elen , Schenken. * _, Bedeelen. * --,
,Delen , Dec/en in, Deel hebben of

nemen in. * --, scheepses. , als: -- Ie
vent , Laveren.
Partance, f. Vertrekken , Uitzeilen, Uit.
loopen, o.; Coup de --, 4f cheidsscliot,

o.; Etre de —, Zeilvaardig zijn.
Partant, adv, bij regtsgel. , Bij gevolg.
Partement, in. zekere vuurpijl, zie Marquise. * —, scheepsw., Rigting van den
koers , vr. * -- , Vertrek , o.
Partenaire , m. Deelgenoot, Medespeler,
-

Mdrsepand,

m.

Partéque , f. bij vissch., zekere staak.
Parterre, m. Perk , Bloemperk , Parter•
re , o. * — , in den schouwti. , Genmeenste plaats , vr. , Parterre , o.
Toeschouwers in het parterre , m. mrv.,
Parterre, o.

Parthénien , nne , adj. , als : Enfant —, (bij
de ouden,) Kind, in de afwezendheid
des vaders geboren, o.
Parthénies , f. pl. bij de ouden, zekere
lofzangen.
Parthénon, m. Parthenon, o.
Parthique , adj. bijnaam van de Ram. kei
welke de Parthen overwonnen had--zers,
den. * — , als: Jeux parthiques, Par..
thische spelen (ingesteld door ,4dria.
nu: ter herinnering der overwinning
over do Parthen), o. meerv.

Parti, m. Partij, Zijde , vr.; Quitter un
—, Eene partij verla ten; van hier:
fig. Prendre le — de q, q. , Iemands partij of zijde kiezen ; Prendre -- contre
q. q., Partij tegen iemand kiezen; I1
a on violent — contre lui, Hij heeft ee•
ise groote partij tegen zich; 11faut être
toujours du — de la vérité , Men moet
altijd de waarheid getrouw blijven;
Esprit de —, Partijgees , m.; Homme
de — , Drijver , Partijdig mensch , m.
* _ , Besluit, o. , Partij, vr. ; Prendre
son --, Zijn besluit nemen, Zijne partij kiezen ; C'est nu — pris , Daaraan
is niets te veranderen; spr. w. — pris,
point de conseil, Wanneer men zijn besluit genomen heeft, komt de raadgeving te laat. * —, Middel, o., Uit.
vlugt , vr. * —, Doorslag , in., Partij , Zaak , yr. ; Accepter le — , Den
voorslag of De voorwaarden aannemen.
* --, Partij , vr. , Voordeel , o.; Titer
— de , Partij trekken van , Zijn voor.
deel doen met, Ziele bedienen van, Ge. brsoik maken van. * —, Beroep, Bedrij f, o. ; Prendre le — des armes , In
de krijgsdienst gaan ; Prendre -- dans
l'épée , Den degen nemen. * --, in het
krijgswez. , Troep partijgangers , m•
* —, ten warazen van het huwelijk, Partij, vr., Partuur, o, *--, adj. in de
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plantk., Diep ingesneden. Meest enkel
in zamenstellingen , zie Biparti , Tn.
parti, etc.
Partialre , adj. , enk. in : Ferniier —, Pach
ter, die op dc garven bouwt, m.
Partial , le , a d j. , Patialernent , adv. Par..
tijdig , Eenzijdig.
Partialitá, f. Partijdigheid , Eenzijdig
/teid , vr.•
Partible , adj. in de platttk. , 1/oor eene
vrijvillige verdeeling vatbaar.
§ Partibus , enkel in : Évêque in — (infidé.
hum) , Bisschop van een bisdom , dat
in de niage der ongeloovigen is, m.
Partichoir, in. Werktuig , om garen te
bereiden, tn.
]Participant, te , adj. DeeThebbend , Deel'
achtig (aan, de).
Participation, f. Deel/tebbing , vr.
— , Toestemtning,
Deelneming , yr.
Raadpleging , Veorkennis , yr. , Medeweten, o,
Participe, in. in de spraakk., Deelwoord, o.
Participer ,. V. fl. Deden (in. á), Deel
j

hebben. *_ als: - de , Van den aard
(eener zaak) iets aan zich hebben.

Particulariser, v. a. Omstandig mededeebij
len , beschrijven , verhalen.
une affaire , Eene zaak
regtagel., als :
tegen den hoofdmisdadiger vervolgen,
zonder de medepligeigen in aanmerking
te nemOn.
Particularisnie M. ongebr. , Persoonlijk
belang, 0.
Particulariste , m. Aanhanger der voorbe.
schikking, m.
Particularité , f. Bijzonderheid , yr.
Particule , f. Deel , Deeltje , Stofdeeltje
in de spraakk. , Onveranderlijk
0.
rededeel (d. i. bijwoord, voorzetstl,
voegwoord en tsssschenwerpsel) , 0. -,
bij sommige spraakk. , J7aorvoegsel , Achtervoegsel , Vormwoord, (ei. i. zoodanig z'oord, dat, op zich zelf niet in
de taal bestaande, enksldie,st, em andere woorden te vormen) , 0.
Particulé , e , adj. Van een vormwoord
,'orzeld, Met een voor- olachtervoeg
-tel.
Particulier,, ère , adj. , Bijzonder., Eigendommelijk. *_, Bijzonder, Buiten.
gewoon , Ongemeen. * -, Ambteloos.
*_, Bijzonder, Zonderling, Zeld
zaans , Wonderlijk. * - , Bijzonder,
Afzonderlijk. *_, Poor zich zolyen
levend , In zich gekeerd , Niet gaarne
snee iemand omgaande. m. Bijzon.
dere, o., Bijzonderheden, vr. moerv;
Ii n'y a rico de - eutre eux, Er heeft
,

- ,

-

niets bijzonders tusschcn hen plaats.

* — , Ambteloos man , Particulier, Bar.
german, on.; van hier: En -, Alleen,
In icmands eigen buis, Afzonderlijk;
Dans Ie -, In het burgerlijk leven
Etre en son - , Alleen zijn ; Vivre en
son - , Alleen leven ; En mon , Pour
mon - , Wat mij aangaat.
Particulièrement , adv. Bijzonder , Voor.
namelijk.
Partie , f. Deel , Gedeelte, o. ; van hier
En , Ten deelt , Gedee itelijk ; ( AANsvx.
En wordt hierbij soms weggelaten , als:
Ii m'a payh - en argent , - en billets,
Jlijheeftmij betaald ten deelein geld,
ten deelt in papier;) Parties naturelles,
Parties honteuses , ook enkel : Parties
Schaamdeelen , o. meerv. ; Parties no.
bles • Edele deelen , o. moerv. (d. I.
de ingewanden) ; - supénieure , Rede,
vr. ; - inférieure, animale, Dierlijk.
heid , vr. Dierlijke last , m. - , in
de spraakk., als: - d'oraison, - du discours, Rededeel, Taaldeel, o; Faire
les parties d'un discours , Analyseren.
* — , in de toonk. , Partij , vr. ; fi g.
pop. Tenir bien sa -, Zich goed houden, Zijne taak wel vervullen, Zijnen
pligtdoen, Zijne rolgoed spelen. *,
in relsenitigen , Artikel , o., Post , m.
*_, bij de finant., als: - prenante,
Ontvanger, Degene, die eene som onSvangen moet , m. , p1. Parties, Rekening (van geleverde zaken), vr.,
Verschotten, 0. nseerv.; fig. Parties d'apothicaire , Apothekersrekening, vr. *_,
in het spel , Partij , vr. Perdre la -,
De partij verliezen ; spr. w. Qui quitte
la -, la pond, Die eene begonneno zaak
opgeeft , kan dezelve niet gemakkelijk
hervatten; fig. Coup de -, Beslissende
slag , m.; C'est on coup de - , Daar-

-

,-

van hangt de uitslag af; Faire nu coup
de - , Eenen beslissenden slag wagen;
Faire bien sas parties, Zijn voordeel
weten te behartigen. *, Plan, Ontworp , 0. Partij , vr. ; - de promenade, Wandeling, vr. bij r egtsgel.,
ParvI , vr. ; - adverse , TegenPartij,

vr. ; van hier : - publique, Publiek
ministerie, t.; Prendre a - , Beschul.
digen ; fig. Avoir affaire a forte - , Eenen magtigen vijand hebben; apr. w.
Q ei n'entend qu'une - , n'entend riem,
Men moet beide partijen hooren, (Et
audiatur altera pars). °—, p1. Parties,

Personen , die onderling tot iets over-

een kousen , m- meerv., Partijen , vr.
meerv. ; van hier : Parties belligéran..

tes , Oorlog voerende mogeudheden • yr.
nseerv.
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Partiel , iie , adj. Gedeeltelijk.
Partiellenient, adv. Bij gedeelten.
Partil , in. in de eterr ek. , Stand ,
Partir, V. n, irr. Vertrelden , Lieengaan,

Parvis , na. Voorhof (van Salerno's tern.
pel), o.; van hier: Voorplein (eener
kerk), o.
Pas , na. Stap , in. , Scl:rede , vr. , Pas,
na. ; Doubler on Hitter Ie - , Zijne sc/are.
den verdubbelen ; Aller - a -, . Voetje
voor voetje gaan ; A - cornpté , Zeer
langzaam ; Faire en faux - , Mistreden ; De ce -, Tout de ce - , Op
staande voet , Dadolijk ; fig. Aller a inesurds , Bedachtzaam te ,t'erk gaan;
Retoumner stir sos -, Terug keeren
S'atcacher aux - de q. q., Iemand als
zijne schaduw volgen; Faire on faux
-, Eeneu misstap doen , Eenen verkeerden stap doen zie Clerc ; Marcher
a - de loep , Stilleejes gaan , Op zij.
ne teenen gaan. * - , als afstand,
Sclsrede , vr. , in het clans. , Pas,
na., in het krijgsw. , Pas , na. 0
Voorgang, Voorrang, na.; Avoir Ie ,
Voorgaan., in de rijsch. , Pas,
Tred , Stap , in. , Gang , (dien we's
doet , om iets te verwerven • m. ; Ce
proc/as lui a coûé beaucouq de -, Dit
proces heeft hem veel gangen gekost,
IJij heeft er meenigen voetstap om moe, indruk van den voet,
ten doen.
Stap , na. , Trede , vr. ; fig. Suivre. les
on Marcher mr les - de q. q. , Iemand:
voetotappen volgen , Zijne schreden
drukken. - , in de aardriksk. , Schre.
dc , vr. (twee en een halve voet.) * - 1
Engte , vr. , Pas , na. ; van hier : Colas , Kanaal , e. ; fi g. C'est on - bieia
glissant, Het is eeno naocijelijke om.
standigheid ; Se tirer d'un inauvais -,
d'un - di
ffi cile, Zich uit eene moeijelijke omstandigheid redden ; Passer en
Franchir Je - , Er toe overgaan , Het
wagen. - , in de bouwk. , Keep, Inkeping, vr. 4 - de porte , Dorpel,
Drempel , m , ; - d'une vis , Ruimte
tusschen den draad eener schroef,vr. ;
de souri: , Trap aan de gracht naar de
halve maan, vr. , bij we-v., Doorgang van den inslag door de schering;
M. ; Etre hors do -, Den eenen draad
voor den anderen nemen ; ook : Eene;;
draad missen. - , bij lioriogietnak.,
Gang, na. adv. Niet; Je ne veux
—, Ik wil niet; - trap, Niet al te
veel; - beaucoup, Niet veel; - un qui
Ie dir , lViernand zegt het ; zie ver
der Ne.
Pascal , In , adj. Patchen betreffende ; Agnean -, Paaschiana , o.; Temjss -,
Paaschtijd, na.
Paocalin , an. zeker werktuig in de reken.
k en d e , door Pascal uitgevonden.

4freizen, Aftaren, 4fgaai, Afzei
lee , Weggaan , Wegzeilen , Afrijden,
Wegrijden, Wegvliegen van Iner : Ce
cheval part bien (le la main , -Dit jiaard
loop; goed van de hand ; fig. Des qu'on
lui pane , ii part de la main - , Zoo dia
men hem aanspreeks , is hij bereid.
* - , Ontstaan , Ontspruieen , Voortkomen , Voortvloeijen , Voortepru iten.
* - , als : - d'u (grand) éclat de nc,
Plotseling beginnen te schateren van
lagchen. * - , V. a. rég. veroud. , Ver.
deelen; nog gebr. in: lie ont toujours
anaille a -, Zij hebben altijd wat te
verhastukken. * m. Vertrek , 0.
* -, in de rijsch. , Beginnen te gaan , o.
Partisan , na. Aanhanger , Volgeling , Voor
Hoofdpachser , in.
stander , es. *
- , in het krijgswezen
zie Publicain.
Partijganger , in.
Partitif, ive , adj. in de spraakk. , Deelend , Onbepaald.
Partition , f. in de tOonk. , Partituur
als : Partitions oratoires , Ci.
cero's iverk over de doelen der redekunst , o.; - d'un baromètre, Verdee.
ling van eenen barometer Vr.
bij orgelmak,, Pareisie, vr.
Partner, m. in sommige kaartspel. , Mede.
,

-,

speler, Maither, ijs

Partologie , f. Verhandeling over de verloskunde , vr.

Partout, adv. Oyeral, Allerwegen ; spr.
w On ne pent être - , Men ban niet
op twee plaatsen te gelijk wezen ; C'esc
on homme qui se fourxe -, Hij dringt
zich overal in.
Parulie , 1. Ontsteking van het tand.
vleesch , ir.
Parure , f. Tool, Opec/ilk , m.; van liter:
Les naeubles de cete chambre soot de
naêtne -„ De inenbelOn dezer kamer zijn

van de zelfde stof, van het zelfde
,naaksel; Ces chevaux aunt de mime -,
Deze paarden stalen.
, als : - de
diamans , etc. , Stel dianianten , enz. , 0.
*_, Afknipsel, Afsnijdsel, o., Snippers, on. eatery., Afval, na.
Parvenir , V. n. irr. (a) Komen , Geworden , Bereiken ; Votre lettre m'est par.
venue. Uw briefisnaijgeworden. *_,
Verkrijgen , Verwerven. -, Fortuin
maken, Voortkomen.
Parvenu, ni. Iemand, die van eenen la

geren stand is opgekomen, Gelukskind,
0. ."Parvenu . na.
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Pascan, m. soort van druif.
Pas-d'áne, m. zie Tussilage. * --, zeker

Passager, V. a. , als : — un cheval , .den
paard doen stappen of draven. s—, v.

gebit goor een paard. *—, werktuig,
om een paard den bek te openen. 'Plaat aan een degengevest, welke de
hand bedekt , vr.
Pas-d'asse , m. Keep in de duigen, vr.
Pas-decamp, m. Maat tot het afsteken

der legerplaats, vr.

Pasigraphe , m. Uitvinder of Gebruiker

van een algemeen schrift , m.
Pasigrapher, V. a. et n. In een algemeen
schrift schrijven.

Pasigraphie, f. Schrijven van een alge.
meen schrift, o.
Pasigraphique, adj. Op een algemeen schrift
betrekking hebbende; Ecriture --, Algemeen schrift , o.; Signe on Garactère
—, Algemeen schrijfteeken, o.
Pasilalie,f...ellgemeene (gesprokene) taalvr.
Paspalon, m. bij Hippocrates, zie Millet.
Pasquin, m. fig. Spotboef, Spreeuw, m.
Pasquinade, f. Schimpschrift, Paskwil, o.
Pasquiniser, V. a. w. gebr. , Paskwillen
maken op.
Passable , adj. , Passablement , adv. Drage.
gelijk , Tamelijk , Lijdelijk , Rede
-lijk,
Vrij.
Passacaille , f. zekere dans. * — , in zekere spelen , als : Faire la --, Eene lage
kaart spelen, in de hoop, dat de vol
-gend
speler geene hoogere heeft.
Passade , F. Kort verblijf, o. * --, Kort
genot , Genot in het voorbij--stondig
gaan , o. * — , in de rijsch. , Heen- en
sveêrri jden van een paard, o. , Teer,
m. * —, Reispenning , m.
Passage , m. Loop , Voorbijgang , Doorgang , Doortogt , m. , Doorreis, vr. ,
Doortrekken, Trokken, Vertrekken, o.;
van hier: Oiseau de —, Trekvogel, m.

* —, Overtogt , Doortogt , on. , Doerreis , vr. ; fig. La vie n'est qu'nn
Het leven is slechts eene rel?. * —,
Plaats, waar men doorgaat, vr. , Doorgang, m. *—, Regt , om ergens door
te gaan , o. , Doorgang , Overgang ,
rn. *—, Passagiegeld, Weggeld, Brug
Sluisgeld, o. *^—, in de sterrek.,-geld,
Overgang, on. ; van bier: Instrument
de —, Werktuig ter waarneming van
de regte opklimming der sterren. *—,
in de bouwk. , Gang , Doorloop , Overloop , m, * — , in de toonk. , Passage
vr., Loop, m. *—, in de rijsch., Stap
tn. `'--, in de schilderk. , als : -- de
lumiére, Overgang van licht , M. *—,
bij leêrbereid. , zekere bereiding. * —,
Verandering , vr, , Overgang , m. *—^
in eenen schrijver , Plaats , vr.

n. Stappen.

Passager, ère , adj. Poorbi jg aand , Kort.
stondig, YVlugtig. * --, Zich niet ophoudend, Doortrekkend. *- .,m. Rei
-zigcr,
Passagier , m.
assagère , f. Reizigster, Reizende vrouw
vr.
Passagèrement , adv. Slechts voor eenen
korten tijd, In het voorbijgaan.
Passageur, m. w. gebr., Veerman, m.
Passalorynchites , rn. p1. zezere dweopers.
Passant, te , adj. geel bezocht wordende;
Rue passante , Levendige straat, vr.;
Chemin --, Druk bezochte weg, m. *—,
Voorbijganger , m. * --- , soort van Rijg
leer aan rijglaarzen. * —, zekere zaag;.
zie ook: (En passant) bij Passer.

Passation , f. Passeren eener akte, o.
Passavant, m. Pas , m. , Reisbriefje, o.
(voor vrachtvoerlieden.)

Passe, f. Luifel (van Benen -vrouwen -hoed) , vr. * -- , Geld , hetwelk dient
om eene som vol te maken , o. * --, Het'
gene men voor den zak betaalt, als:
I1 faut encore payer la — des sacs , Gij
moet do zakken nog betalen. *- 9 in
sommige spelen , Inzet , in den pot, m.;
ook: Pot, m. * --, in het scherm., Uit
* —, in het kaatssp. , Beugel,-val,m.
Ring, m., Poort , vr.; van hier: ttreen — , Venir en —, Se mettre en —, Te-

gen over de poort zijn , komen ; fig.
faun. etre en — , Goede voorui tzigten
hebben , Wijk hebben (op , de) ; Lettres
de — , Brieven van overgang (tot eenes
anderen post), M. mrv. scheepswo.,
Doorvaart , vr. , Kanaal , Vaarwater, o.
* Laatste verwi ng , vr., * -- , bij
schrijfm. , Krullen aan letters , vr. nary.

*_,

zie Passerille.
Passe- balie, m. Kogelmaat , vr.
Passe-bleu , m. 13laauwe musch (van Ca-

yenne), vr.
Passe-boulet , zie Passe- balie.
Passe-carreau , m. bij kleerra. , Persplank,

Perslat , vr.
Passe-cheval , m. Pont , om paarden over

een rivier te zetten , vr.
Passe-corde, m. Steekijzer der zadelma.

kers , waarmede zij een' riem doorandere riemen heensteken , 0.
Passe- debuut, an. Briefje van door.
voer , o.
Passe-dix, M. spel met drie dobbelsteanen , waarbij men meer dan tien moet*
werpen.

Passe- droit, m. Voorbijgaan van iemand`

bij het bevorderen van eenen anderen
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tot eenen /200geren ratg, enz. O., 0fl
lui a fait un , Men is hem 'voorbij

gegaan.
Passé, ée, adj. Verleden., m. Verb.
den tijd, m.
IZerledene, 0.
Passée , f, Vliegen der snippen der avonds
uit hot bosch naar het vlakke veld, 0.
* — , Plaats , waar een heet gepasseerd
is , vr. - , zeker net , zie Pntière.
*_, bij pruikm., Streng (haar), vr.
, bij leôrber. , Twee dozijn vellen.
* - , bij tapijtw. , Schieten der speel , o.
* - , bij kleermak. , Draad langs een
knoopsgae , m.
Passe -fleur, in. zskere bloem.
Passége, m. zekere gang van een paard.
Passéger ,, V. a. et n. zie Passager.
Passe.longue-musquée , zie Muscat.
, weleer,
Passement , Passement , 0.
Kane aan eenen kraag , enz., vr. *_,
zie Passerie.
Passementer, V. a. (Met passement) be.
ze eten.
Passementerie, f. Passementmaken , a.
Passenientier , m. Passementmaleer , M.
* - , Passementverkooper , m.
Passementière , f. Fassensentmaakster , vr.
* - , Passementvsrkoopseer , 'vr.
Passe.méteil , RI. TWee derde tarw en din
derde rogge.
Pass., -parole , U,. Order aan een leger,
die van mond tot mond gaat , vr.
Passe•partout , in. Looper , (d. i. sleutel
die op verscheidene sbotenpast,) in.;
fig. L'argent cot un bon - , Het geld
opent alle sloten. ' , bij drukk. , Plaat,
waarin men eene andere kan Zetten,
'vr.
zekere groots zaag. °— , bij
, bij
leigrat. , groote kboofbeisel. '
Org&lfl. , zaag met tanden aan beide
zijden.
Passe-passe, m. , als : Tour de -, Coo.
chelaarskunstje, 0. ; fig. fam . Faire des
tours de - „ Bedriegen , Versclsalken
Bedrog plegen.
Passe-pied,, m. zekere dans.
Passepoi1 , m. Boordsel van de zelfde stof
waarvan het kleed gemaakt is, a.
Passepomme rouge , f. zekere vroege
appel.
Passe-port, in. Paspoort, a.
Passer, vn. Gaan, Komen, Voorbij gaan,
Voorbij komen, Voorbij zei/en, Door.
gaan , Doorkomen , Doortrekken , Door.
reizen

,

Doorrijden

, Doorvareis , DoorS

siroomen , Doorvboeijen, Voorbij stroo
Voorbij vloeifen ; — devant one
maison, Een buis voorbij gaan; van
hier: (in het schermen ) ) sur q. q.
stir q. ch,,
Op iensand uitvallen; fig.

men ,

PASS
Oppervlakkig onderzoeken , Over iets
boson loopen; - par - dessus (on Thor, etc.),

Over (eenen muur, ens.) springen ; fig.

.- par-dessus les di ffi cultés , Over de
inoeijelijkheden heenstappen , Zich
door geeno inoeijelijkheden laten afschrikken ; - pardessus teutes sortes de
considrations, Zich aan niets storen;
- par - dessus des fautes , Fouten voor.
IsIj zien ; — outre, Voortgaan , Zich
niet laten weerhouden; - debout par
one viiie, Door eerie stad doorgevoerd
worden ; Faire — la parole de main en
main , Bene order van mond toe mond laten gaan , zie Passe-parole ; Cela a passé
par la tête de votre frère , Das lewani
uwen broeder in het hoofd; Cela cot passé
de Ia tête de votre frère , Dat is uwen
broeder uit o f door het hoofd gegaan;
— en revue . Dc revue passeren; - par
des épreuves , Wederwaardigheden on.
dervinden ; - par les charges , Verschei-

dene posten na elkander waarnemen;
— par les mains de q. q. , Door iemand:
handen gaan , Door iemand behandeld
worden , ook : Door iemand onderzocht

worden; Vous passerez par mes mains .
Gij zult met mij te doen krijgen ;
par la main du bourreau , Onder beulshan.
den komen ; Laisser - , Laten passeren,
Laten gaan: ook: Laten doorgaan,
Niet tegenhouden; ook: Door de via'
gets zien; Son avis a passé , Zijn ad.
vii: werd aangenomen, ging door; En
- par. . . , Zich onderwerpen aan ; spr.

w . II faut en — par-Iá, ou par is fenétre,
,
Gij moet U daaraan onderwerpen.
in sommige spelen , Door de poort (Passe)
hier:
kaartspel:)
Pasoen;
van
speten; (in
fain. passe, Het zij zoo , Goed, ik ben
er mede tevreden , Ik ben er niet ce.
gen ' -, Vertrekken , Zich begeven
Reizen , Gaan , Overgaan ; van hier:
fi g. . do blanc an noir , Van het eens
uiterste tot het andere overgaan
devant q. q., Voor iemand gaan.
Voorbij gaan , Ophouden. * _ , Voorbij
gaan , Verboopen , Versti-ijken ; vase
hier: Perwelken , Verbiesken , Ver.
schieten , Geenen stand houden. *
Overgaan, 4angenomen worden, Toegelaten worden , Passeren , Redelijk
zijn ; van munten : Gangbaar zijn,
Gaan. *_, Sterven. , ale: — pour,
Gehouden worden voor, Doorgaan voor;
ook: Geacht worden voor, Aangemerkt
worden als. Duren, Dienen. ° — ,
Doorgaan, Zich eenen weg banen.
* - , V. a. Overgaan , Oversteken , overvaren, Doorgaan ? Doorvaren ,

Doer.
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rijden , Passeren; van hier : --. en
b ateau, Overgaren; - à la nage, Overzwernrze n; - a gu é, Doorwaden; - sur
un pont , Over eene b' ug gaan. * -- ,
O ver brengen , Overzetten , Overvaren.
* - , Steken- (in , door); - un lacet dans
un oeillet, Een' veter door een gat steken; van hier : - son habit, Zijn' rok
aanschieten , aantrekken. * -, C'erder
gaan dan, Doorbij gaan ,vliegen ,
schieten , loopen, snellen , Te buiten
gaan; van hier :Overtreffen , Te hoven gaan ; lig. Ceta me passe, LJat ss
mij te hag , Ik begrijp er niets van.
e_, Doorzijgen , Laten doorloopen;
ook: Ziften; - au bluseau, Builen.
*-, Strijken; fig. -- l'éponge sur une
faute , Eene furvergeten. * . , als :
-- en revue, De revue laten passeren ;
fig. Onderzoeken , Het eene na het andere onderzoeken, Nagaan, Opsousn,en.
*__ van den tijd, Doorbrengen, Siijten; van hier: 11 ne passera pas l'année,
1J- ij zal niet leven tot het einde van
het jaar; -- son envie de q. cli. , Zijnen trek tot iets bevredigen of laten
varen. *-, Overslaan, Vergeten, Uitlaten ; van hier: - sous silence, Met
stilzwijgen voorbij gaan. * -, Vergeten , Kwijtschelden, Niet toerekenen.
* - , als: - condamnation", Schuld bekennen. * -, van akten voor eerren
notaris , Passeren. * - , van geldspeci en , Uitgeven. * -- , in het krijgsw. ,
als : - par les armes , Doodschieten ;
- par les baguettes , zie Baguette; - au
Ill de l'épée, Over de kling jagen of
laten springen. * -, Toestaan ; - h
compte, Op rekening zetsen. * -, Bereiden , Klaar maken , Gereed maken ,
Opmaken; van hier : — en couleur,
Verwen ; - en snif , Petten; - en sumae, Met sumac verwen; - en mégie ,

Gaan, Plaats hebben, Gebeuren, Voor•
vallen , Komen. * -, als: En passant,
In het voorbij gaan ; fig. In het voor.
hij gaan, Ter loops; ook : Tusschenbeiden.
Passerage , f. Peperkruid , o.
Passereau, tn. bij LINK., zie Sylvain. *-^
zie Moineaa
Passe-roleau, m. Stok, om strengen zij•
i

de op te rollen , -m.

Passerie, f. Scherpe loog voor huiden, vr.
Passeries , f. pl. weleer, als : Traité des
—, zeker verdrag, hetwelk aan de
Spaa.nsche en Fransche grensbewoners
den vrijen handel toestond gedurende
den oorlog.

Passerille, f. In de zon gedroogde mus .
kaatdruif, vr.

Passe-rose, f. Tuinmaluw,, vr.
1 Passe rose-parisienr,e, f. eene bloem.
Passe -soja, m. Ijzeren plaat met gaatjes, om de zijde door te halen, vr.

Passerinette, f. soort van bastaardnach•
teltaal.

Passet , m. bij de oude Rom., Maat van
vijf palmen , ar,
Leer om #ene houten
hak , o.
Passe-temps , m. Tijdverdrijf, o., Tijd.
korting , vr.
Passette, f. zeker spiraalvormig gedraaid
koperdraad. * -, zie Passoire.
Passeur, m. Veerman, m.
Passeuse , f. Vrouw , die een veer lie.
stuurt , vr.
Passe-velours, m. Fluweelblosm , ir.
Passevin, m. werktuig, om een vocht
door een ander minder zwaar te laten
loopen.
Passe-violet , M. V olet kleur van staal of
ijzer, vr.
Passe-vogue, f. Snelle vaart, Verdubbe.
ling van het w erk , vr.
Passe- volant, m. Lorrendraaijer,,m.; fig.

Passe-talon, m.

Zeemen; - par la filière, Trekken; - la
clairee , Zriiveren; - le poel, De veren
tot pluimen maken ; - par la calandre,
Kalanderen; -- en blanc , Pletten ; par la farine , filet meel bestrooijen ; en parchemin, Pe' kernenten stroaken op
den rug der boeken naaijen ; - par la
polle , In de pan bakken ;,--. un con-

Klaploeper, m. * -, Degene, die in
Benen schouwburg sluipt , zonder te
betalen.
Passibilité , f. Lijd áaarheid , Vatbaar heil om te lijden en te genieten, vr Passible , adj. Lijdbaar , Voor lijden
vatbaar.

ten.
(se) , V. pr. Voerbij gaan ,
Yerloopen ; eok : Verwolken , Ver fsensen , Man korten duur zijn , Zijne
frischkeid of schoonheid verliezen, Verbleeken, Verschieten ; ook : Tevreden
zijn , Zich vergenoegen (met, de);
ook: Zich onthouden (van, de), Ont•

dive , kegt om verkozen te worden 2 o.,
Teerkiesbaarheid, vr. *-, in de spraakk.,
Lijdend , Passief. * -, m. in de S.
nant., Inschulden, vr. meere. . * - a in
de spraakk., Lijdende voren, m.

leao, Een mes aanzetten, slijpen, avet-

beren,

lissen; ook: Zich toedragen,

Passif, ive, adj, Lijdend, Lijdelijk. *- q
als : Detee . passive , Inschuld , Schold ,
die men betalen moet, vr. g Voix pas.

Passion, f. Ijartstogt, m.,- Drift , vr. ;
,

5Q
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van ,hier : ,Aimer h la '-- Ifartstogtelijk beminnen„ Causer de grandes passions , Vele minnaars hebben , Velen
verliefd. maken ; Entrer Bien dans la —,
.Het gevoel, dat men uitdrukken moet,
zeer goed meester zijn ; 11 y a beaucoup
de -. dans, etc., Er is veel gevoel in,.
enz. *--, Liefaedrift, Liefde, vr.
*_ Lijdensgeschiedenis des aligmakers, vr.; van hier : Semairae de la —,
Passieweek , vr. * —, Lijdenstekst,
m., Passiepreek, -vr. *--, Hartstog.
tell/he zucht, Groo °te zucht, vr: *--,
Voorwerp van iemands genegenhei d , o.;
L'étude esc sa —, Hij doet niets liever, dan studeren. * —, in de geneesk
Ziekte, Ongesteldke-id, vr. * —, in de
spraakk., Lijden, o.
Passionnaire , m. Passieboek , o.
Passionné ,Ve., adj. , Passionnément , adv.
Hartst,0telijk, Smoorlijk.
Passionnèr (se), v. pr. In drift geraken;
Se -- pour, Ijverig voorstaan of be-

hartigen.
Passiv,enient, adv. Lijdend , In een' lijdende,n vorm of zin.
Passiveté, f. Lijdelijkheid, vr.
Passoire , f. Vergiettest, vr., Doorslag , o.

Passuie, f. Muskadelhonig, m.
Pastel, m. Teekenkríjt, Pastel, o.; Peindre en --, Met krijt zeekenen. * _,
Met krijt geteekend stuk, Pastel, o.
*—, zie Guède.
Pastellage, in. soort van suikerdeeg.
Pastèque , f. Watermeloen , m.
Pasteur, adj. m. , als: Peuple —, -Ierder.
volk , o. * —, m. van de aartsv aders,
Herder , m. ; fig. in de Chr. godsd.,
Herder, :n. *—, bij de protest., llerder , Leeraar , Dominé , m.
Pastiche, m. Nagevolgde schilderij, Ko.
pij, die men als een orizineel opgeeft,
yr. *--, Navolging van iemands stijl,
yr. * — , Oyera vut brokken van onderscheidene componisten zamengesteld , vr.
Pastille , f. Reukballetje , Balletje , 0.

* —, Pastille , vr.
Pastisson, m. soort van kauwoerde,
Pastophores , m. pl. Priesters , welke bij
zekere feesten , de afbeeldingen der
goden op bedden rond droegen , M.

rneerv.
Pastophorie, f. Woning der Pastophores, yr.
Pastoral , le , adj. Herderlijk , Herders
... ; Vie pastorale, Herdersleven , o. ;
fig. Herderlijk.

, HerPastorale , f. eene groote peer.
Herderslied, o., Her.
dersspel, o.
derszang, acs. * — , Herdersdans, an,

Pastoralement, adv. fig, Herderlijk , Als
een goede herder.
Pastorelle, f. zeker ltaliaansch muzijkstukje.
Pastoureau, m. jonge herder , m.
Pastourelle , f. Jonge herderin , vr.
Pastremens , m. pl. Turkse/se huiden , vr.
meery
Pat, m. in het schaaksp. , Pat.

Patache, f. Wachtschip , o. ; -- d'avis ,
Advijsjagt, o. *— ;`Snelwagen, Snor wagen, rn.
Patagon , m. zie Valériane humble.
Patalam , m. in Indostan, Hel ' vr.
Pataque , f. te Batavia , enz. , eene munt,

Patacon, m.
Patat , m. Stuiver , m.
Pataraffe , f. in het schrijv. , Hanepoot , us.
Patarasse , f. scheepsw. , soort van beitel,
Breeuwtiijzer, o. * --, Zijgijn , welke
in de hangers wordt genaaid , vr.;
— de carène, Loefgijn bij liet kielen
van een schip , vr. , Klamijzer.
Patarasser , v. a. scheepsw., Werk in de
naden indrijveta.
Patard , m. ongebr., eene zeer kleine munt.
Patas, in. soort van aap.
Parate , f. Wortel van de Liseron batate ,
m. ; van hier: Aardappel, m.
Patatras , interj. Krak !
Pataud , m. jonge hond met groote posten , m. * —, Lompe boer , m.
Patauger, V. n. fain. Zich wentelen , Plas
-sen,0.
Patavinité , f. zeker gebrek , dat men aan

Titus Livius heeft verweten , Plat
spreken.

Pataz , m. zekere Hongaarsche shunt.
Pate, f. Deeg, o.; van hier: — d'amandes, Amandeldeeg, o., Amandelpas,
yr. ; rviettre en -- , Met een deeg om
fig. Mettre Ia ,main Is Ia —, De-gevn;
hand mede aan het werk (in de keu ken) slaan ; ook : (in het algemeen,)
Helpen , De hand mede aan het werk
slaan; Tandis que vous avez la main a
la —, Zoo lang het in cove handen is.
* — , bij papier:nakk., Stof, vr. * —, bij
boeddrukk. , Pastei, vr. ; i omber en —,
Door malkander vallen. * —, in de
gieter. , Ylammendo kogel , m. ; fig. fam.
Aard , ris. , Gestel , o. , Gesteldheid ,
yr. ; Etre de bonne — , Tian eene goede
gesteldheid zijn ; van hier: fig. fam.
C'est une bonne — d'homme , Het is een
goede hals. * —, bij schoenwak. , Stijfse l , o.
Paté, m. Pastei , vr. ; Ouvrir un —, Eene pastei ontginnen; van hier : — en
pot, zeker gehakt ; fig. Inktvlak , Klad,
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vr. * - , in het kaartsp. , als': Faire le
--, De kaarten bij -het doorschudden
plakken , Plakken. * _, zeker werk.
tuig der knooperimakers. * — , Hoop
kleine beeldjes , enz. , m. * -- , Hoog
vr. * — , Hoop allerhande edelge--te,
steenten van geringe waarde , m. * —,
hij pruikenmak. , Pastei , vr. * — , bij
drukk. , Pastei , vr. *—, soort van rond
bol w erk.
Pate, f. Poot, Klaauw, 'n.; fig. Pates de
mouche, Gekrabbel , o., Hanepooten ,
n,. meere.; Faire — de velours, De na gels intrekken; figs Huichelen; spr. w.
zie 1Viarron. * — , fig. fam. vat; de hand
der menschen , Poot , an. , Hand , vr. ;
IVlarcher à quatre pates , Op handen en
voeten loopen ; 11 ne saurait remuer ni
pied ni —, Hij kan Beene hand noch
vinger verroeren; [lettre la -- sur q. q. ,
De handen aan iemand slaan , klem
mistaandelen ; Passer sous la — de qt,q.
Door iemand mishandeld worden; Etre
entre les pates de q. q. , 1/an iemand
afhangen ; Tenir q, q. sons sa - -, Ie mand kwaad kunnen doen ; Donner des
coups de — à q. q. , Zich vrij over iémand uitlaten; ook : le:nand steken
onder water geven ; Graisser la -- a
q. q., Iemand de hand vullen , Hens
omkoopen. * — , in de plantk. , wortel
van sommige gewassen, Haauwtje , o.,
Bol , m. ; — de renoncule , Ranosskelbol , m., Ranonkelhaauwtje, o. *—,
in de bouwk. , Houvast , o. , Klaauw,
m. *-a, in de scheepv., flnkerkk'aauw,
Klaauw , m. * -- , bij tuint. , als : -d'oie, Vier of meer in één punt za.
men komende lanen; — d'oie de pavé,
.Schuine afloop van eene straat, m,. *--,
Loet (van een glas, enz.), m. *_,bij
klokkeng. , Rand eener klok , m.

Patelinense , f. fam. moister 2 Flikflooi•

TZieeschhaak , m. * — , in de toonk. ,
IJluzijkpen, vr. als: — de loup,
zie Lissoir.
Pate-d'oie, f. Ganzevoet, M.
Ptée, f. Deeg, waarmede men gevogelte
vet maakt , o. * — Brood en vleesch ,
dat men aan huisdieren geeft, o.
Patélet, m. soort van verschen kabel
-jauw.
Patelin , m. fam. .00ze schalk, ris. *—, Klei
smeltkroes, m. *—, ne , adj. Pleijend.-ne
Patelinage , m. fain. Schalkschheid , Pleijerij , vr.
Pateliner, V. U. fa:n. Draaijen, Loos te
werk gaan , Bedriegen. *—, v. a. 1/erschalken, Bedotten , Om den tuin leiden.
Patelineur, use, adj. fam. Pleijend. * ..,

m. Pluimstrijktr, Pleifer, ns.
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ster, vr.
Pa - ell fires, adj. rit. pl. , als : Dieux --'
Minste godheden, vr. meere.
Patène , f. D- sel op den miskelk , o.
Patenbtre, f. Paternoster, Rozenkrans, m.
* --, Kraal van eenen rozenkrans , vr.
*--, Onze - vader, Gebed, o.
Patenótrerie , f. Handel in rozenkransen
en andere kralen, gin. * -- , Rozen -

kransen en dergelijke kleine 'waren,
M. nseerv.
PatewStrier , rn. Rozenkransenmaker,,

Knoopenmaker , enz. , in.
Pateet , te , adj. , als : Leitres patentes,
Opene brieven , m. mrv. , Patent, a.;

Acquit —, Bevel aan eene schatkamer s
ter uitbetaling aan toonder, o.
Patente, f. Patent, o. *—, Diploma, o.
Patepelu, m. fain. Geveinsde schurk, m.
Pater, in. (ook: — ooster,) Onze vader,
o.; spr. w. I1 sait cela comme son -,
Hij weet dat zeer goed, Hij heeft het

op zijn duimpje.
Pater, V. a. bij schoenwak., Met stijfsel
besmeren.
Patère , f. bij de ouden , Oferschaal , vr.
Paternel , lie , adj. Vaderlijk , Fan eengin
vader. *—, Vaderlijk, Pan vaders zijde.
Paternellement, adv. Vaderlijk , 4ls een
vader.
Paternité , f. Vaderschap , o.
Pater noster, zie Pater.

Pateux, use, adj. Deegachtig, Week, Pappig , Ongaar. *-- , Dik, Pappig, Kleverig ; fib. Liqueur pateuse , Slijmerig
Vocht, o.; Chemin —, Sopperige weg, m.
Pathétique , adj. Hartroerend , Zielrasrend , Roerend, /landoenlij k. * —, in
de ontleedk. , als: Nerf — , Oogzenuw,
die aan het oog de uitdrukking vans

hartstogten , enz. geeft, vr. * —, ui.
Zielroerende, o.
Pathétiquetnent, adv. Zielroerend, Tref

-fend,Aaolijk.
Pathétieme , na. Kunst , om de hartstogten
op te wekken, vr.
Pathogenésie, f. Oorsprong der ziekten, ns.
Pathognonomique, adj. Den toestand eenei
ziekte aanduidend.
Pathologie, f. Ziekteleer, Ziektekunde, vr.
Pathologique, adj. Tot de ziektekunde be-

hoorende.

§ Pathos , m. Roerende , Treffende , a.,
Gezwollenliei d , vr.
Patibulaire , adj. Tot eens galg hehoorende ; Fourches patibulaires , Galgstai j len ,
na. nzeerv. ; ook :. Galg, vr. ; Mine —,
Physionomie —, Galgentronie ,..vr.
Patiemment, adv. Geduldig, Gelaten.
5Q
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Patience j. Geduld , o ' Gelatenheid , vr. ;
Prendre en —, Met geduld of Geduldig dragen ; Avoir ou Prendre -- , Geduid hebben; Ouvrage de --, Een werk,
dat tijd en geduld vordert. * —, Trolharding ,A vr. * —, geslacht van Planten , Patientie, vr.
Patient, te, adj. Geduldig , Gelaten. * —,
Langmoediz. * — , Lijdend. * — , m.
J.ijder, Lijdende, m. * --, Lijder ,
Patient , m. * —, Veroordeelde , Pa-

Indianen der Zuidzee zich als wapen
bedienen.
Patraquc , f. Pod , Prul , vr. , Oud ver -

tient, m.
Patienter, V. n. Geduld hebben.
Patin , -m. weleer , zeer jonge vrouwen
schoen. * — , Schaats , vr. * --- , bij
timmerl. , Dikke plank, welke tot fon-

element dient, vr. * -- , Grondsteen
eenei zuil , 9n. * —, bij steed. , als :
Fer à — , zekere soort van hoefijzer.
* —, naarts van onderscheidene dingen.
Patine , f, zekere fraaije kleur , welke het
koper der ouden soms aanneemt.
Patiner, V. a. Betasten. * —, fam. van
vrouwen , Beveelen. * — , Op schaat.
sen rijdej.
Patineur, m. Schaatsrijder, m. *_,fam.
1-111 , welke vrouwen op eene onbetamelijke wijze bevoelt.
Pfi.ir, V. n. Lijden, Uitstaan; van hier:
— de on pour q. ch., Om of Wegens
iets lijden ; spr. w. Les bons pátissent
pour les méchans, Do goeden lijden voor
de slechten.
Patira, m. Zelfkant, waarop de kleerma.
kers de knoopsgaten persen , we
F ,cis , M. Weide , vr.
Pátisser,, V. n. Gebak asaken , Pastei jen

bakken.
P4tisserie , f. Gebak , o. * —, Pastel bak.
keri j , vr.
Patissier. m. Pasteibakker , on. *-- Pas-

reiverkooper, us.°
Pi issière, f. Pasteibakster, vr. *—, Pasteiverkoopster , vr.
Pâtissoie , f. zekere zijden stof
Pátissoire , f. Pastei bakkers tafel , vr.
Patois, m. Platte volksaal , Boeren.
taal, vr.

Patolles, f. pl t zekere zijden stoffen.
Paton, m. Prop (voor gevogelte ), m.
* -, Stuk gekneed ivordend deeg , o.
*
bij scboenm. , Neusïeer, o. * —,
bij pottenb., Stuk klei (tot een oor,
ens.), m.
Patouille, f. in de smell., zekere krab
-ber.
Pitouillet, m. Ertskorf, m.
Patouilleuse , adj. f. , Als : La men est —,

De zee gaat boeg,. is onstuimig.

3'atow, m. soort van keods , waarvan de

sleten werktuig, o., (van een horlogie,)
Knol,m.;fig.fam.Oud afgeleefd mensch,m.

Patrat , m. (ook : Père patrat,) bij de Romein. , Wapenheraut , m,
Pftre , m. Herder , us.
§ Patres, in : Ad —, fam., als : Aller ad
--, Sterven; EirvoSer ad —, Naar de
andere wereld zenden.
Pacriarcal , Ie, adj. Patriarchaal, 4artsvade r lijk
Patriarcat , m. aartsvaderschap, o.
Patriarche, m. Patriarch , Aartsvader
m.; fig. Eerwaartlig grijsaard, m. *—,
in de Grieksche kerk , Patriarch , m.
Patrice, m. Patriciër , m. * -- , adj.
als : Dieux patrices , naam der acht opperste godheden.
Patriciat, m. Waardigheid van patri.
ciër, yr.
Patricien , ene, adj. Iwan de patriciërs af.
stammende, Patricisch. *—, Edellijk.

* — , m. Patriciër, m.
Patrie , f. Vaderland, o.
Patrirtses et matrimes, fn. pl. bij de oude
Rom., Degenen, w ier ouders nog leefden.
Patrimoine , m. Erfgoed , o. , Erfenis
vr. , Erfdeel , o. ; -- parternel , Vader-

lijk erfdeel, o.
Patrimonial , le . adj. In done regie lijn

geërfd , Geërfd , Van zijne ouders ge.
ër fd ; Bien —. Erfgoed, o.
Patriots , m. Vaderlander , Vriend van
zijn vaderland, vs. *_, f. Vriendin
des vaderlands , vr.
Patriocique , adj. Vaderlandlievend , Pa.
triettisch.
Patriotiquetnent, adv. Als een vriend des
vaderlands.
iefde, vr.,
Patriotisme , m.
Patriotismus, o.
Patristique , f. Kennis van alles, wat de
kerkvaders aangaat, m.
Patrocle , m. geslacht van insecten.
Patron, m. beschermer, Begunseiger, Beschermheer , Patroon, an . *—, scheepsw.,
op de Middel!. zee , zie Maitre; fig.
fam. 11 est Ie -- de la barque , Hij is
het hoofd (van het gezelschap, enz.).
* —, ten aanzien eeteer kerk , Bescherm®
heilige, Patroon, m„; ook: Heilige,
naar Iwi ren men heet , Patroon • m. * —,
Pa troon , Model, Voorbeeld, o.; fig.
facit. Se former sur un bon —, Zich naar
een goed voorbeeld vormen.
Patronage, m. Regt van benoeming, Patronaatregt, o. * —, zekere wijze van
schilderen, zie Patroner.,

PATR
Patronal , Ie , adj. Dat tot den patroon
behoort.
Patroner, V. n. Door uitgesneden vormen
schilderen.
Patroneur , m. Patroonmaker, m.
Patronne , f. Beschermster, vr. * —, ten
aanzien eenex kerk , Beschermheilige ,
vr. ; ook : Heilige , wier naara men
draagt, yr,
Patrony>mique, adj., 'als: Nom —, Ge.
slachtsnaam , m.

PatroLlillage, m. pop. Morsigheid, Vuiligheid , vr.
Patrouille, f. Ronde,Patrouille, vr.
Patiouiller, V. n. Morsen , Plassen. * —,
V. a. lam. Bemorsen , Frommelen , Prortamelen , Havenen , Kreuken . Bederven.
Patrouillis, m. pop. Morsigheid, vr. *—,
Slijkgat, o.
Patu, ue , adj. van duiven, Ruigpootig.
PAturage, m. IPeide, vr., Weiland, o.
Pature, f. Weide, vr., Vreten , o. *—,
Gras , Voeder, Voedsel , o.; fig. Toed•
sel, o.
Paturer, v. n. Weiden, Grazen.
Patureur, m. Ruiter , die in het veld de
paarden naar de weide brengt , m.
Paturon , m. Hiel (van een paard) , vr.
Pauciflore, adj. Weinig bloemen dragend.
Pauciradié , de , adj. Met weinig stra.
len.
Pancité , f. Geringe menigte, vr., Klein
getal, o.
Paucrain, Paucrin, m. in de havens, Last.
drager g m.
Paule , f. Paolo , m. (eene Italiaansche
munt van 25 cents en (te Toscane)
27 cent.)
Paulette, f. zeker rept, dat de ambtenaren weleer aan den koning betaalden,

om hunne posten erfelijk te bezitten.
Paume, f. Palm (der hand), vr. *—, ze•
kere maat, Palm , vr. * — , een spel,
Kaatsen, Kolven, Kaatsspel , Kalfspel ,
o. *—, Kaatsbaan, Kolfllaan , vr.
Paumelle , f. bij touwsl. , Landlap , m.
* —, bij looij,, Uandplankje , o. * —,
Deurhengsel , o.
Paumer , V. n. in de Levant , Wenden.
Panmier , m. Kaatsmeester, m. ; — raquetier, Kaatsmaker , m.
I'aumille , f Gebogen draad , waaraan de
lokvogel bevestigd is , o.
Paumiilon , m. Voorstel aan Benen ploeg, o.
Paumure, f. Kruin aan de horens van
een hert, waar zij zich verdeelen, vr.
Paupiere, f Ooglid , o. ; fig. Fermer la —,
Het oog toedoen ; ook : Sterven. *—,
Wenkbraauw , vr.

Paapoire , m. in glasblaz. , zekere plaat,
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waarop de hals der flesschen wordt ge.
maait.
Pausaires, m. p1. in de oude gesch. , De•
genen, welke bij de Isisfeesten rust-.
plaatsen gereed maakte's. * — , op de
galeijen, Roei meesters , n:. meerv.
Pausanies, f. pl. zekere flesten der Lacedaemoniërs.
Pause, f. Rust , Pauze , Ophouding , Stil.
houding , vr., Stilstand, m. ; Faire
line -- , Ophouden , Rusten. ' -, in de
toonli. , Pauze, vr.
Pauser , V. n. in de toonlr. , Rusten , Pauzeren; -- sur t. ne syllabe, Eene lettergreep aanhouden.
Pausicape, f. zeker straftuig der ouden,
waarin het hoofd werd gestoken., *,
soort van muilband.
Pautkas, m. zeker Indisch katoen.
Pauvre, adj. firm, Behoeftig; D.evenir —,
.,4rr worden , Verarmen. * -- , 412u,
Ellendig; fig. Un — sire, Een arme
sukkkel.; Un -- diable, Een arme drommel ; — homme , terme hals, vs. * —, m.
ferme , m.; — honteux, Stille arme
Huisarme, m. ; — de la paroisse , Bedeelde (arme), m.; Faire le —» Zich
arks houden.
Pauvrement, adv. Armoedig.
Pauvresse , f. fare. Arme ( vrouw), vr.
Pauvret, m. fain. Arme , ni,
Pauvreté , f. ,4rnioede.., vr. ; -- n'est pas
vice, Armoede is geene schande. * --,
flrmheid, Schraalheid, vr. Ni.e
tigheid , Beuzeling , vr.
Paux , m. pl. bij vissch. , zekere palen.
Pavage , m. Plavéijen , Vloeren , Straat-makersw,o.
Pavane , f. weleer, zekere ernstige dans.
Pavaner (se) , v. pr. Deftig stappen , Stap.
pen als een paau.w.

Pavé , m. Straat , vr. , Straatsteenen , m.
meere., Plaveisel , o.; fig. Etre sur
Ie —, Geen te Isuiskoren hebben ; ook
Geene dienst hebben; Mettre sur le -,
Buiten het huis zetten ; Batteur de -,
Straatslijper , m.
Pavement , m. Bestraten , Plaveijen, o.
Paventia , F. zekere godheid bij de Rom.
Paver , v. a. Bestraten , Bevloeren , Plavesjen.

Pavesade , f. op eene galei , Schanskleed ,
o., Zeilschans , yr.

Paveur, na. Straatmaker, ns.
Pavie , f. zekere perzik.
Pavier, m. zie Pavois.
Pavier, v. n. Een schip met schanskleede.
bedekken.

.

Pavilion , in. in bet krijgsw. , enz., Tent,
vr. * -- , Yoorbaugsel , o. * - , soort.
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V. pr. Betaald worden; ook: Zich lavan ledekantbehangsel. * —, scheepsva. ,
ten betalen, d. i. Zich tevreden stel
Plag, vr.; Baisser le --, De vlag stri,^Zich vergenoegen; ook : Zich zei-len,ken , Onderdoen ; Se ranger sous le —
ven betalen.
de q. q., Iemands zijde kiezen; Dé*--,
Payeur, m. Betaler , m• * --, Betaalserter le --, Zijne partij ver laten.
meester, nz
in de bouwk. , Pa>>i l; nen , o. * --, On- 1
,
o,
*
--,
1/lak
Pays, m. Land , o. ; van hier : Plat -derstuk eener trompet
aan een geslepen' diamant, o. * —,
Pri1de deel van eenen trechter , o.
Pavois, m. Schild (bij de ouden), o. * ^,
zie Pavesade.
Pavoiser , V. a. zie Pavier , v. n.
Pavonazzo , in. zeker rood en wit marmer.
Pavoriens, m. pl. bij de oude Rom. , Priesters van Favor, m. meere.
Pavot, m. geslacht van planten, Papavers , m., Mankop, o. ; Huile de —,
Papaverolie, vr.
Payable, adj. Betaalbaar.
Payant, m. Betaler, m.
Paysnte, f. Betaalster, vr.
Paye, £ Betaling , vr. , Loon , m. en o.,
Soldij, vr. ; Haute — , Hoog loon , m.
en o. ; ook : Degene , die hoog loon
trekt. * --, Schuldenaar , Betaler , m;
I1 faut tírer dune mauvaise ce qu'on
peut, Taman eenen slechten betaler moet
men halen , wat men kan ; fig. Men
moet niet meer van iemand verlangen,
dan hij doen kan. * --, als: Mortepaye, van eersen soldaat, Doodeter,
m. ; ook : . van Benen ouden bediende ,
welke men onderhoudt , Doodeter, ni.;
ook : bij het manen van belastingen,
—

Onvermogende (om te betalen), Slechte
betaler m.
Payement , m. Betaling, vr.
Payer, V. a. Betalen, Voldoen; fig. — Ie
tribut à la' nature, Den tol der natuur
-, betalen, I/an de natuur haren tol be.
talen; — de belles paroles , Met schoon e woorden betalen; — de raisons, Met
woorden betalen; — de sa personne,
Zijnen pligt doen , Zich aan gevaar
bloot stellen ; — de bonne mine , Een
goed voorkomen hebben; — vie a vie,
Tot eenen duit toe betalen; -- en monnaie de singe , en gambades , Niet betalen; -- en même monnaie , Met gelijke
munt betalen ; Qui répond paie, Een
borg moet betalen ; 11 faut — ou agréer,
Men moet betalen of goede redenen opgeven ; — les violons , Het gelag beta.
len ; Vous ene le paierez, Ik zal het
u betaald zetten ; I1 en paiera les pots
cassés, Het zal op zijn hoofd neêrko.
men , Hij zal er voor moeten opdraai je rt , ._ , Schadeloos stellen , Beloo.
hen; van hier: . le prix dune faute,
;

Voor Benen misslag boeten. *-- (se),

Platte land, o. ; -- pist, Plak land , o.
* -- , Land , Vaderland , o. ; van hier :
Maladïe du —, Heimwee, o.; spr. w.
Nul nest prophète dans son —, Een
profeet is in zijsi vaderland niet ge.
ëerd ; — de Cocagne, Luilekkerland, o. ;
I1 eat bied de son —, Ilij is zwel zeer
eenvoudig ; Faire voir du -- Is q. q.
Iemand veel spelt maken; Parler on
Jager I. vue ^de — , Naar den schijn
oordeelen ; Etre en — de connaissance ,
Op een' bekenden grond zijn; Savoir
la carte du — , feet land kennen ; fig.
Weten , met 'ooien -sen te doen heeft.
*—, fam. Landsman, Landgenoot, m.
* — , als : Gagner on Avancer -- , For.
deren.
Pay sage , m. Landschap , o.
Paysagiste, m. Landschapschilder, m.
Paysan , m. Boer , Landman , m.' * — , Boer,
Lousperd.
Paysantie , f. Boeren, vr. , Landmeisje , o.
* —, als: A is -- , Boersch , Als een
boer of boerin.
Paysannerie , f. Boerin , ns. meere. *—,
Toenee/stuk, waarin enkel boeren voor.
komen

, 0.

Payse , f. fam. Landgenoot, vr.
Pé , m. bij manden^nak., Stok

,

waarom

gevlochten wordt, m. * —, Stuk lei , dat
in de aarde wordt bevestigd , o.
Péage , m., Weggeld, Bruggegeld , Poortgeld, o., Tol, us., Telregt , o. * —,
Tolhuis, 0.
Péager, m. Tolgaarder, m.
Péan , zie Péon.
Péantides, f. pl zekere steengin.
Peas, f. Luid, vr., Pol, o.; .iVlaladie de
la --,"Hu aziekte, vr. ; fig. Les os lui
percent la — , De botten steken hem
door het vel ; File n'a que Is -- et les
os, Elle a la — collie sot les os, Zij is
niets dan vel en bot; Crever dans sa -,
Schier uit zijn vpl springen; I1 moerra clans sa —, Hij zal wel altijd zoo
blijven. * --, Huid, Opperhuid , vr.;
van hier: — de poule, Ganzevel, 0.
* --, van dieren , ztaarvan men íe11
bereidt , Huid , vr. , Pel , Leêr, o.;
spr. W. I1 ne faut pas veodre la — de
fours avant que de 1'a ;oir pris , IJlen
moet geenen haring roepen, eer men
hem in den zak heeft ; Coutes dc -.
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qui en prend nu - Men:verbeuzefr

cl'âne , 1.Cinöersproôkjes , o. wry.

Plies, Velletje, 0. -- als : —de
chien de mer, J2obbenvel, 0.
Peau - de chienner, V. a. Met robbevel
,vriive Fi.
Peausserie , f. Handel in bereide ''ellen
huide:, Leêrhandel, ni. Leér
-beridn,
o.
Pcaussier ,, fl1. Lcêrbereîder , in.
,
de
ontleedk.,
Leérkooper ,, m.
in
fluidbewegends spier, vr.
Peautre , ni, veroud. , scheepaw. , Roer,
Stuur, o.
Pee, adj. rn enkel in: Hareng -, Pekc1
haring, ni.
Pécari , m. geslacht van zoogdieren.
Peccable , adj. Die zondigen lean , Zondig.
Peccadelle , f. boert. , Kleine zonde , vr.
Peccant , te , adj. in de geneesk , Bedorven , Sthadelijk.
S Peccavi, m. in : Un bon - , Eene bekentenis van zouden.
Pdcha , f. eene Indische munt , ter waarde
van ongeveer eenen cent.
Pchb , m. Zonde , vr. ; - originol , Erf.
zonde , vr.; - actual , Vrijwillige zonde , vr. ; - niortel , Doodzonde , vr.;
- véniel, Vergeeflijke zonde,vr.; Etre
en -, Zenden hebben, Gezondigd heb.
ben ; Tomber en - , Tot zonde verval-

Zen ; fam. - mignon , Lieyelingszonde,

yr. , Zwik , 0. ; Spr. w. - caché eat a
demi pardonné , Wanneer m. 6 n den
schijn yernijdt , is het zoo erg alet

Mettre an rang des péchés oubliés, Willen vergeten ; A tout - miséricorde,
Men moet alles kunnen vergeven, Men
moet alle: zoo naauw niet newen; fig.
. Rechercher les vieux péchés de q. q.,
Oude koeijen uit den sloot halen , Een
oud zeer opkrabben.
Péche , f. Perzik , vr.P7schvangst,
I7isscherif , vr. , J7isschen, v.; - aux
huitres Oestervangse , vr. ; - aux harengs, Haringvisscl2erij vr. ; - des
perlec , Parelvisscherij , vr. - , Regt
om te visschen, o. , 1/isscherij , yr. °—,
Gevangene visch , 1-'angst, vr.
Pécher , V. n. Zondigen ; apr. w. Qui perd
peche , Die eenig nadeel lijdt , gaat
wel eens de palen te buiten. * _ Zon.
digen, Eenen misslag begaan, Feilen;
fig. van de vochten , als : en quantité , par quantité , Te overvloedig zijn;
van wijn , als : EI pèche en couleur,
tlij heeft den natuurljken kleur niet;
ook : Hij is een weinig dof.
Pécher, m. Perzikboom, M. ; Fleur, de ,
Perzikbloeisem , m.

, V.

7-9,11

a. Pie.

schei 9 Pcngeu ; apr. w. Toujours péche

zijnen tijd nie. geheel,. al doet usen
ook nog zoo weinig ; - en eau ttoq.
bie , 11 troebel water visschen.
Uievissclaen. * - , Opvisse?zen , Pis.
sc/ion; fig. fam. Ott avez.vous péché cela?, Waar hebt gij da: ipgevische?,
Waarhebt gij dat opgedaan?, Waar
zijt gij daaraan gekomen?
Pécheesse , a dj. f., als: Tréve -, Vera

drag betreffende de vrije vischerij in
tijden van oorlog, o
Pécheresoe , f. Zondares , vr.
Picherie , f. Vzsscherij , Plaats om te
visschen, vr.
Pécherz , m. Peleeres , no.
Pécheur, m. Zondaar, w.; fi g. Vieux —,
Oude zondaar, m.
Pêcheur, m. Visscher,, rn ; Barque de
Visscherspink , Visschersbooe , vr.,
Visschersring, m.
als: Anneau du
d'honinaes , Visscher van mensehen,
on. in de nat. hist. , als: — do roi,
zie Alcyon; — du Senégal, zekere ve-,

gsi.
Pech.kupfererz , zie Ziegelerz.
cristallioo
Pechstein , na. Piksteen , on. ;
sé , Ijzerkiezel:, no.
Pechstein-porphyr 4 iii. zei-ere roessteen.
Péchurin, no. zekere vrucht.
Péchagre , f. Halsjicht , vr,
Pécore , f. fain. Dom schepsel, o.
Pecque, f. farn. 4tsgebeldezotcin,Wii St

neus, vr.

S Pecten Veneris , na. soort van wilde Ieamo
perfoel e , Venuskaon , on.
Pectinaire f geslacht van zeewormen
Pectiué . adj.m. , als : Muscle - on :
on. Kamspier, vr.
Pectinier, on. Dier der kanamosselen,. 0.
Pectinites , f. p1. Versteende kanomosselen,
lii. noeerv. •
pectoral, le , 2 adj. Voer de borst dienstig;
Remde — , Borsemiddel , 0. Tot
de borst behoorende ; Muscle —, out
*_, on. Borstspier, vr. °—, Borstlap , M.
Pectoranx , m. p1. afdeeling van de klasse

der vissehen.

Peculat , na. Diefstal van laudspennin

-gen,M.

Pécule , m. Eigen-gewonnen geld , 0.
Péctane , f. ongebr. , Geld, o.
Pécionja , f. Godin des rijkdom: , vr.
Pécunjajre , ad„.
.V liet getnuflte geld betroffende Geldelilk ; intérét —,r Geldelifk
belang , 0. ; Amende —, Geldboete , vr.
Pécunieux , use , adj. Veel geld hebbende,

Rijk (in geld).

Pédagne,m.Vcet1a'e (der galeibi,eyei.),vr.
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Pédagogie, F. Opvoedkunde , vr,
Pédagogique , adj. Opvoedkundig, Peda.

gedragen.

gogisch.
Pédazogue, m. in erven kwaden zin, Op
voed,r,, Leermeester, rn.
Pédalre, adj. m , als : Sérnateur —, vu :
*—, m. Raadsheer, welke zijne stern
gaf door zich naar de zijde Bergenen
te begeven , met welke hij stemde , m.
Pédule, f. Voerklavner, Pedaal, o.
Pédané , adj. m. , als : Juge -- , Dorpsreg eer, die sta -side het rept uitspreekt, m.
Pédant , m. School -os, Pedant, m. *—,
te, adj. Perwaand, Pedant.
Pédante, .f. T'erwaande vrouw of meisje, yr.

Pédanter, v. n. fans. School houden , School-

Pédoené, m bij zijdewerk. , zeker knopje.
Pédrotrophie, f. Kunst om kinderen te
voeden, vr
§ Pedum, m. bij de ouden, Herdersstaf, m.
Pégase , m. in de fabell. , Pegasus , m,
* -- , in de , sterrek. , een gesternte
Pegasus , M.
Pègle , m. soort van teer of pik.
Pegmares, m. p1. Vervaardigers van zekere bewegelijke stellaadjes, Pegmata
genaamd , . m. ,neerv.
Pegmatite , f. soort van granieterts.
Pégomancie, f. Waarzeggerij uit bron water, vr.

Pehivi , adj. m. , als : Caractère —, on:

meesteren
Pédanterie , f. T ,aanwijsheid , Schoolvos

Pedanterie, vr

van verscheidene takken der hersenen.

Pédonculé, ée, adj. Door Benen stengel

-sertj,

Pédantfesque , adj. , Jédantesquement, adv r
Verwaand, Waanwijs.
Pédantieer, V. n. fam. Den schoolmeestsr
uithangen.
Pédan me, m. Pedanterie, Schoolnseesterachtigheid , vr_
Pé aart'i ocacé , m. Opzwelling der beenderen bij kinderen , vr.
Pétiéraste, m. S dorniter, m.
Pédérastie, f. Sodsrniterj , vr.
Pédescre, adj. in . ` Statue —, Standbeeld
te voet, o.

Pédestrement,° adv. fam. in: Aller — , Te
voet gaan.

Pédiaire , adj van bloembladen , I eetnorenig.
Pédicelle, m. Kleine bijzondere bloem.
Ste ,m.
PédicuIaire , adj. enkel in : Maladie —,
.Luisziekte , vr. * —`,' f. geslacht van
planten.
Pédicule, m. Stengel van den honigkelk,
m. *—, aan paddestoelen , Steel , m. ,
Schacht, vr.
Pédiculé, ée, adj. Benen afzonderlijken
stengel hebbende.
Pédicure , adj in. , a is : Méd cin -- , ou :
m. Likdorensni jder , m.
Pédicus , m. Atkener , welke in de vlakte
woonde, M.
Pédieux, use, adj. Tot den voet behooren.
de; van hier: Muscle —, on: * — s m.
I7oetspier, v'-.
Pèdiluve , m. w. gebr. , roetbad , o.
Pédomètre, zie Odomètre.
Pédon , m. Voetbode , en.
Pédonculaire , adj. Tot den bloem• en
vruchtstengel behoorende.
Pédoncule s M. Bloemstengel , Pruchtstengel , sec. * .-, in de ontleedk. , *aait

n— , m. naam van het end- Perzische
schrift.
Peignage, m. Kammen (van wol, enz.),o.
Peigne , m Kam , in. ; — de corne , floornen kam , in ; — de tisserand , Y'evers•
kam, m. ; fig. fain. Domier un coup de —
k q. q., Iemand mis , anderen ; Se dunner
un coup de — , Vechten. * -- , bij we,.,
Kam, m. *--, bij kui^., him, vr. *—,
bij speldenmak., Kann , m. — , bij draai j. ,
'Karn . m. , * — , E,° nd tenor lat, dat
in den grond gaat, o. * —, in de nat.
hint. , geslacht van schelpen , Kammos -

sel , M.

Peigner, V. a. Kammen , Ui tkammen; fig.
fain. Ranselen , Rossen , Mishandelen ,

Doorhalen ; {, ok: (van eens rede,) Be.
scha!en; Ce jardis egt bigin Veigné, De-

ze tuin je goed onderhouden. * - (se) ,
V. ref. Zich kammen ; fig. fam. Vechten.
Peigneur , m. Wolkammer, Kummer , m.
Peignier , m. Kammenrnaker , m. * —,
Kammenverkosper, m.
Peignoir, m. n'amdoek, Poeijermantel, m.
Peignoir , in. Bos hennep , welken de touwslagers om het lijf slaan, m. * —,pl.
Peignons, Kamwol, vr.
Peignures, f. pl. Uitgekamd haar, Kam-

tel, o.
Peille , zie Emrile.
Peiller, in. Lonmpengaarder, m.
Pelles, f. pl. bij papierm , Lompen, m. mrv.
Peindre, V. a. irr. Schilderen , fifschilde-

ren , Uitschileleren . Malen, .elfmalen

— sur tulle, sur boes, Op doek, paneel
schilderen ; — à l'huile ou en huile ,>
In olieverve schilderen; Se faire —,
Zich laten uitschilderen of Porrrette.
ren; — l'hiscoire , Historiestukken
schilderen; — le .portrait, Portrette•

ren; van hier: Acre fait a —, Zeer

ive lgeayaakt zijt ; Cet habit vous va
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1 -, Dit kleed zit u* voortrefeli k.

Peintre, m. Schilder , m. ; -- d'histoire ,
IJistorieachi lder, m. ; -- de paysages ,
Landschapschilder , m.; - de portralts s

*-, Beschilderen. *-, Schilderen',
Verwen. * - . Afschilderen, elfin ;len,
Schilderen , Voorstellen , Beschrijven,
Schetsen ; fit. (et homme s'achève de
Deze man Zuipt zich vol; ook : Oeze
man miakt zich geheel ongelukkig;
ook : Voi a qui l'achève de - , Dat zal
hem geheel in het ve :derf sta=rten. *--,
Schrijven *-- (se), v pr, -lfgeheeld
zijn of worden; ook: Se - le visage,
Zich blanketten ; Sc - les cheveux,
Zijne ha , en verwen.
Pene, f. Straf, Kastijding, vr.; -- de
mort , Doodstraf, vr. ; - pecuniaire ,
Geldboete . vr. ; - corporel ► e , Lijfstraf,
vr ; - capitale , Doodstraf, vr.; van
hier: Porter la - d'ur , e faute, foor
,tenen misslag bieten ; Sous - de , Op
straffe ran. * -- , Smart, vr. , Lijden ,
o. , Pijn, vr; - du corps , Lïgchaa'rs.
smart, vr. ; - d'espric , Zielssma*t , vr.,
Zielslijden, o. ` - , Ongel ustheid , vr.,
Verdriet , Hartzeem, o. , Angst , m.
Bezorgdheid, vr, ; Etre en Á de q. ch.,
Voor iets bezorgd zijn ; Etre en - ,
dans la - , Onaangename rijdingen eet vaneen hebben. * -- , Moeite , Moeijelijkheid, vr., i-beid, m., Werk, 0.;
Prendre on Se Bonner de la - , Zich
moeite geven; Moeite doen ; Cola ,'en
vaut pas 4a - , Laat is de moeite niet
waard; van hier: H{->mme de - , Sukkelaar , Th'ensch , die zwaar werken
moet , sn. ; Asoir perdu sa peine , sea
penes, Veigeefseh werk gedaan heb
ben ; spr. w. Nul bien sans - , Niets
zonder moeite. 'k - , Moeijelrjkhei'd,
Moeite , vr, , Beletsel, o. , Hinder.
paal , m. ; Avoir de Ia - á paler, etc. ,
Moeijelijk spreken, enz.; Prendre la -de, etc., Zich de moeite geven , enz.,
De moeite nemen , enz * -, Ildoeite,
Vr., Tegenzin , Elfkeer, m.; J'ai (de
la) - à lui annoncer une si naauva.ise nou
ve ► le, Ik heb moeite, om kern Bene zon
nadelige tijding mede te deelen; van
hier : Sans - , Zender moeite , Gaarne

A-, Naauwelij =s, Te naauwer nood;
ook: In Bene geringe mate; A grant' --,
Met moeite, Meeijelijk.
Peiné , ée , adj. Gedtiwongen, Waartoe men
zich te veel moeite gegeven heeft.
Peiner, V. a Vermoeijen, Lastig vallen,
Tot last zijn. * --, Zich moeite ieren
Veel moeite doen, Il2et veel moeite be.
werken. *- (se), v. pr. Zich moeite
geven , Moeite doen. * - , v. n. Zich
moeite geven , Moeite hehbem.

Peines , zie Pennes.
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Porarerschilcaer, M.
Peiiturace , m. Verwen , Schilderen , o.
Peinture , f. Schilderkunst , vr. * - , Schil•
derstuk, o., Schied"erij, vr. *- ,Kleur,
Verw, vr.. * -, Schilderij , .4f1eel.ding, yr, , elfbeeldsel , o. ; fig. Faire
une mauvaise - de q. q., Iemand in een

kwaad daglicht. stellen. *, in het
kaartsp., Prentje , o.
Peinturer, V. a. Schilderen , Verwen.
Peintureur , in. zie Barbouilleur.
Peinturluler, V. a. iJlorsig schilderen

s

Kladschilderen.
P1kin, m. zekere Sinesche zijden stof.
Pelache, f. Grofpluis, o.
Pelade, f. Uitvallen van het haar. *-,
ou : Laine - , Door de kalk afgevallene wol , yr.
Pelage , m. hel (van een viervoetig dier) ,o.
Pélagianism.e , m. Pelagianismus , o.
Pé agie, f. geslacht van D'léduses '--,
in de geneesli., Schilferige uitslag , m,
Pélagien , m. .aanhanger van Pelagic:,
Pelagiaan , m. *-, nne, adj. Op den

bodem der zee.
Péi:igoseope , m. Kijker , om op den bodemt

des waters te kunnen zien , M.
Pé?ains, M. pl. zeker Sineesch satijn.
Pelard, adj. m. als : Buis -, Geschild

hout, o.

Pélargon , m. Pelargonium , vr.
Pelates , m. pl. bij de Athen., Vrije dienst.-

boden , no. meerv.

Pelé , m. fain. Kaalkop, m.
Pble-t, @le, adv. Ceder malkander of el-

kander , Dooreen, Overhoop.
Peler, V. a. liet haar afdoen , Ontharen ;

van hier : II a la téte pelde, Hij heeft
al het haar verloren. * - , Schillen
Schellen, De schil afdoen; - ene port.
me , Eenen appel schillen; - la terre,

Zoden afsteken ; - des all/es , Lanen
schift/en. * - (se) , v. pr Kaal worden. * _, V. n. De opperhuid verliezen.
Pelerin , m. Pelgrim , Bedevaartganger,
m.; fig. fan;. Slimme vos, m.
Pélerinage , m. Bedevaart, vr. ; Aller en
- , Te bedevaart gaan ; fig. Cette vie
n'est qu'un - , Dit lever; is slechts eens
reis. * -, Plaats, waarheen men te
bedevaart gaat , vr.
Pélerine , f. Bedevaartgangster, vr. *-,.
in de tiat. bist. , Kansmossel , no
Pelette , f IVerktuig , waarmede men de
baksteenen snijdt, o.
Pélican, m. geslacht van vogelen, Pelli•
kaan , sta. * --, bij eeneik., zeker vats
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Pellikaan , m. * —, bij tandm. , Pollskaan, m. *--, bij timmerl., zekere
haak. * - , bij artill. , zeker klein stuk
-

geschut.
Pelin , m. zie Plain , m.
Pelisse , f. Mantel met bont , Pels , m.
Pelle , f. Schop , vr. ; — á feu , Vuur
vr.; — de jardin -schop,,A
Tuinschop , yr. ; spr. w. La — se moque
du fourgon, De pot verwijt den ketel,

dat hij zwart is. *—, Schoep, vr.;
Rernuer le blé avec one — , liet koren
met eerie schoep verschieten.
Pelle -à-cul, f. zekere tuinstoel met Bene
hole zitting.
Pellée, Pellerée , Pelletée, f. Schop vol ,
yr. *
, Schoep vol, vr.
Pelleron, m. Schopje (der bakkers), o.
Pelleterie, f. Pelterij , vr. * --, .Bont werken , o.
Pelletier, m. Pc/tori/keeper , Pelcer;jhandelaar, m. *^--, Bontwerker, m.
Pelletière , f. Pelterijkoopster , vr.
Pellicule, f. vlies , velletje , o. * — , in
de nat. hist. , als: — anitnée, een zee.
worm.
Pellonia, f. een s godin, welke men te
Rome aanriep ter verdrijving der vijanden.

Peloir, m. Stok , waarmede wen de vol
van de schapenvellen slaat , m.
Pélopides , m. pl. Pelopiden , (d. i. bloedverwanten van Pelops ,) m. meerv.

Pélopies , f. pl. Pelopsfeesten , o. nzeerv.
Pelotáge , rn. Derde soort van Vigogne•
wol, vr..
Pelote, f. Kluwen , o. *—, Speldenkussen, 0. *--, Ringdoosje, o.

--,

als : — de q.eige , Sneeuwb-al , m. ; .rig.
La — se grossit, De grieven verznenigvuldigen. ; Cela fait une — au bout de
quelque temps, Da t maakt met der tijd
een aardig sommetje ; van hier : Elle a
fait sa —, Zij heeft hare schaapjes op
het droogt. * —, Kol (voor den kop
der paarden) , vr. * —, in de nat. Bist.,
als : — de mer, Zeebal , m. ; — d'émeri , éimarilbal, ns. * —, bij gieters,
Blad koper om te smelten , o. *—,
bij vuurw., als : — à feu , Vuurbal , on.
* —, zie Peloton in de laatste beteele.
Peloxer, V. n. Net den bal spelen , Den
bal slaan ; fig. -- en attendant pantie,
Zich voor de grap in iets oefenen. * —,
V. a. fam. Slaan , Rossen , Mishandelen, Toetakelen , Havenen.
Peloton , m. Kluwentje , o. *—, Spelden
fig. Ce n'est gu'un — de-kusentj,o.;
graisse, Het is een klomp vleesch. * —,
Onovertrokken kaatsbal, 'it.; fig. Hoopa

ie, o., Kleine hoop, ns. *—, in het
krijgses. , Kleine troep , m, , Peloton,
o. *—, hoop, m., Nest, o. , Troep,
m•; — de mouches à miel, Een zwerm
bijen. * — , Balletje om te visscizen , o.

Pelotonner , v. a. Op een kluwen winden.
*—, Tot eenera klomp snaken. *_ (se),
V. pr. Zamenscholen.
Pelouse, f. Grond met kort fijn gras bewassen , m.

Péloustion , in. kleine oester.
Pelta, f. soort van Cupule in de mossen.
Pette, f. zeker klein schild der ouden.
Pelté , he , adj. Schildvornsig.
Peltidée , f. geslacht van planten.
Peltre, m. zeker grof lijnwaad.
Pelts, ue , adj. hang enkel in: fig. Pa;

te pelue , Pluimstrijker , m.
Peluche , f. Pluis , o. * -- , bij bloem.,

Menigte kleine blaadjes , vr.
Peluché , be, adj. drollig , Ruig.
Pelucher, V. n. (Door het dragen) ruw

wordt n.
Pelure , f. Schil , Schel , - vr.
Pelvien , nue, adj. Tot het bekken behoo+
rende; Cavité pelvienne, Bekkenholte, vr.
Pelvimètre , m. Bekkenmeter , m.
Pelvi- trochantérien , nne , adj . Tot het bekken en het d ijbeen. behoorende.
Petnphigtis, m. Ontstekingsziekte met uit -

slag, vr.
Penader , V. a. et n. w. gebr. , In het slijk
wroeten.
Penaillon , m. fam. Lomp , Lap, vs. *
Monnik, ns.
Pénal , le , ah. Li j fstrajfelij k ; Code —,

Lijfstraffelijk wetboek , o.
Pénalité , f. Lijfstraffelijkheid, Penali•

telt, vr.

Penard , m. boert. -, fam. als : Vieux —,

Oude vos, in.; ook: Oude bok (d. i. hoerendop) , M.
Pénates, adj. m. pl. , als : Dieux —, on
* —, m. pl. Huisgoden , m. meerv. ; fig.
Woning , vr.
Penaud, de, adj. fam. Verlegen, Beschaamd.
Pence, m. pl. Engelsche stuivers, m. mrv.
Penchant, te, adj. Hellend, Overhangend.
* --, in, Helling , Glooijing , Schuinte,_
vr. ; fig. Etre stir le -- de sa ruine , ^ Op
den rand van zijn verderf staan ; Etre
sur le — du préei pe , Op den rand des

afgrond: staan; La fortune de votre frère est sur son —, Het geluk van uwen
broeder begint te dalen. *—, fig. Neiging , Geneigdheid, Overhelling , vr.,
Trek, m.

Penchernent, m. Neiging , Buiging , vr.
Peneher, V. a. Neigen , Buigen, Overbuigen. * _ , v. n. Overhangen , Hel•
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len , Overhellen ' Overslaan ; fig. Overhellen.
Pendable , adj. De galg verdienend; yan,
hier : Cas - , Geval , dat de galg ver dient.
Pandaison, f. pop. Ophangen aan de
galg , o.
Pendant, te, adj. Hangend. *'-- m.Oorring, Oorhanger, Ring, Hanger, in.
* -, Hangstaak van eenen draagband,
0. Rinj aan een horlogie, waar.
aan men den ketting bevestigt , in. * -,
in de schilderti. , Tegenhanger , m. , Pendant, o.; fig. Tegenhanger, m., Weerg d , vr. * -- , prép. Gedurende, Hangende ; van hier : -- que , Gedurende
dat, Zoo lang, Terwijl.
Pendard , m. fam. Galgenaas, o., Deug
Schurk, Galgbrok , Schelm , m. -niet,
Pendarde , f. fern. Galgenaas , Ondeugend

Dat hangt hem ook boven het hoofd,
Dat kan hem ook nog overkomen. *-,
Hangen , Te .laag hangen.
Pendu , ue, adj. fig. Aussit8t pris , aussitót
-, Zoo gevangen, zoo gehangen. * -,
m• Gehangene , m. ; spr. w. 11 ne faut
pas parler de cords dans la maison d'art
_, Men moet van onteerende dingen
niet spreken ir tegenwoordigheid dergenen , welke zich daaraan schuldig

vrouwrnensch , o.
Pendeloque , f. Hanger aan eenen oor
Oorhanger (uit één-ring,m.*—
stuk), m. * -, Peervormig versiersel
aan eenen luister , o.
Penderie, f. Hangstaken der leerberei-

ders , m. sneerv.
Pendeur, m. zekere bonte kraai. *-,
scheepsw. , Hanger , in.
Pendïller, V. n. fam. Zweven, Slingeren.
Pendillon , m. aan een uurwerk , Stift,
welke de beweging aan den slinger mededeelt, vr. , zie Fourchette.
Pendoir , in. Tou,v, waaraan neen spek
ophangt, o.
Pendre, v. a. Hangen , Ophangen ; fig.
son
épée au croc , De de'en an den wand
hangen; Cet enfant est toujours pendu au
cou de sa mére, Dit kind hangt zijne
moeder altijd om den hals; I1 eet toujours pendu aux oreilies du ministre , Die
man fluistert aanhoudend den minister
in he oor; 11 est toejours pendu aux
cótés de mon frère , on à sa ceinture ,
Hij volgt mijnen broeder als zijne
schaduw. * --, Aan de galg hangen,
Hangen, Ophangen;; van hier: Je veux
être pendu si , etc. , Ik laat mij ophangen , indien , een. ; Dire pis que -^ d'un
homme s ilile intgelijke kwaad van iemand zeggen; Lui dire pis que -, Hem
op alle mogelijke wijze beleedigen.
* - (se), v. p,. Zich verhangen, Zich
ophangen; van hier: fig. I1 y a de quoi
se --, Het is ons wanhopig te worden;

Après cola , it peut s'aller -, it ne fera
jamais pis , Nu mag hij zich wel laten
ophangen. * , v. n. Hangen; spr. w.
Mutant lui en pond á l'oreille , à l'eeil ,
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Pendule , m. Slinger, m. * - , f. Slin.
geruurwerk, o., Klok, Pendule, vr.
Pendulier, m. Uurwerkmaker, m.
Penduline, f. eene wees.
Penduliste , in. S chrijnwerker, die kasten
voor uurwerken , enz. maakt , m.
Péne , m. Schoot , m. in een slot. * —,
bij wee. , Dreumel , Dreuin , m. *..,
f. gedeelte der ra.
Pines , f. pl. Teerkwast, ns.
Pénétrabilité, f. Doordringbaarheid, vr.
Pénétrable, adj. Doordringbaar.
Pénétrant, te , adj. Doordringend; fig.
Doordringend , Schrander , Scherp.
Péttétratif, ive , adj. Doordringend.
Pénétration , f. Doordringende kracht,
yr., Doordringen , o.,: fig. Doordringeindheid , Schranderheid , Scherpzinnigheid , vr.
Pénétrer, V. a. Doordringen , Dringen
door •.., Indringen, Dringen in ...;
fig. Doorgronden, Uitvorschen, Begrij..
pen , Inzien. * -, Doordringen, Hevig aandoen ; ook: Vervullen. *- (se),
V. pr. Zijn hart vervullen, Zich ver
* --, V. n. Doordringen , In.-vulen.
dringen .
Pénihle , adj. , Pénibl.ement , adv. Moeije.
lijk , Zwaar , Bezwaarlijk , Lastig 1 ,
Met moeite.

Pénicillé, ée , adj. Penseelvormig.
Pénicilliforme, adj. Penseelvormig.
pénide , F. Gerstensuiker , vr.
Pénie, f. Godin der armoede, vr.
Pénil , m. Venusberg , m.
Péninsule , f. Schiereiland, o.
6 Penis , m. Roede , vr.
Péniston, m. zekere stof.
Pénitence . Y Boetvaardigheid, vr., Berouw, o.; fig. Straf, vr.; Pour -, En
- de, -Tot straf voor. *--, in sommige.
spelen , Straf, vr.
Pénitencerie, f..eimbt van eenen peniten tiarius , o. * —, 4laatkamser te lbo.
use , vr.

Pénitencier, m. Boetregter, Penitentie.rins , M.
Péniteiit , te , adj. Berouwhebben . Boet:w
vaardig. *--, m• Boeteling, m. * ..-,
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Pl. Pénitens, zekere monniken, Boete lingen, m. meerv.

eé mourir , Ik was bijna gestorven; On
pensa se battre , Ide s kwam bijna tot
Bene kloppa' tij. * - , Denken , Naden 1 en , Overdenken. * -- , V. a. Denken.
* - , Overleggen , Uitdenken , Beden.
ken. * --, Denken, Gelsoven , Oordee.
len, Achten , Schatten, * -, m. Denken, o., Denkwijze, vr.
Penseur, m, Denker, m.
Pensif, ive, adj. Peinzend , In gedachten
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Pénitente, F. Boeteling, vr.
Pénítentiaux , adj. m. pl. , als : Psaumes

--, Boetpsalmen, m ncrv ; Canons -,
Kerkelijke wetten, betreffende de boeten, vr. meerv.
Pé^litentiel , m. Boeteboek , o.
Pennage , m. Veêren ( eens roofvogels) ,
vr.. meerv.

Pennatifide, adj. l7eêrvormig.
Pennatilobé , ée , adj. 1/eêrvormig met on•
bepaalde insnijdingen.
Pennatiparti, ie, adj. Veêrvormig niet insnijdingen dieper dan tot het midden.
Pennatiséqué , ée , adj. Veervormig met in•
snijdingen tot op de helft.

Penne, f, Slagveér (eens valks), vr. *,
scheepso., Pint, o. of Hoek boven aan
een driehoeki ff zeil , m ; van hier : Fai;e la -, liet zeil aan de ra vastmaken.
Penné, ée, adj. l7eê rvo rm ig.
Pennes, f. pl. Dreumels, m. meerv.
Penneterie , f. herderstas , vs.
Pe^sniforme , adj. Ileervormig.
Pennon , m. weleer , Ruitervaan , yr•
Penny, M. in Engel. , twaalfde gedeelte
van Benen schelling, Stuiver, m.
Penny-east, m. zekere aarde.
Pénombre , f. Halve schaduw (bij eene ge
verduistering van zon of maan),vr.-hel
Penon, m. soort van windwijzer, Spaan
waker, m.
-sche
Penorgon , m. soort van snaarspeelruig.
hier:
Bien
van
Pensant. te, adj, Denkend;

-, 1Treldenkend ; i1al —, Slechtden kend , fan eens slechte de*s4° ivi j ze .
Pensée , F. Denken, Denkvermogen , o
van hier : 11 m'est vena en - , Mij is
in den zin gekomen * --, Gedachte,
vr. , Gevoelen , o. , Meeving , vr. , Oor.
deel, Begrip , o ; van hier : Lam. S'cntrecenir avec ses pensées, Entretenir ses
pensées , Peinzen , Droomen , Zich
met droomerijen onledig houden. t-.,
Voornemen , Plan, o. *--, in de schil.
clerk , enz, , Ruwe schets, vr. , One..
werp , o. *-, in de pla-tk., Driekleu.
rige violetbloem, vr., Penzeetje , Vicolrje , o. ; Couleur de - , Violet , Iii -

oletkleurig.
Penser , V. n. Denken.. * -- , Nadenken
(over, i), Overdenken , Denken aan
of over. * -- , Redeneren , Denken.
*-, Denken, Zijne gedachten bepalen.
* --, Denken. Meenen, Voornemens
zijn, In den zin hebben , Van zins zijn;
- (à) m^1, als : Sans — (a) mal, Zon
te bedoelen, Zonder-dernigkwa
erg. * - , Op het punt zijn ; J'ai pen-

verzonken, Diepzinnig.
Pension , f. Kostgeld. o. * - , Kost, m. ;
Sc mestre en -, Zich in den kost besteden ; Écre en - , In den kost zijn.
*-, Kostschool, vr. *---, Jaarlijksche
som , vr. , jaargeld , Pensioen , o.,
„jaarwedde, o.

Pecisionnaire, m. Kostganger , na. * --,
Kostleerling, in. *-, Gepensionneerde, Degene, welke een pensioen Ben i et , m. °- , weleer in Holl. , Pensi.
onnaris , m. *-, f, Kostgangster, vr.
*-, Kostleerling, yr.
Pensionnat, m. Plaats voor kostgangers,
yr. *—, Kostschool, vr.
Pensionner, V. a. Een pensioen geven,

Pensionneren.
Peasant , m. Strafwerk, o. , Straf (van

eenen scholier), vr.
PensS lvanie , f. , in : Cheminée de —,

Spaarschoorsteen , m.
Pentachorde, m. Vijfsnarige lier (der en-

den), vr.
Pentacontarque, m. Hoofdman over vijftig , in.
Pentacrostiche , adj. , als : Vers -, T"ijfvoudsg naamvers , o.
Pentadictyle , adj. Met vijf teenen. * --,
m. Vijf= vinger'isch , m.
Pent.^décagone, m. Vijftien/zoek , m. , zie
Qair.décagone.
Pencaèdre, m. gast ligchaam met vijf op-

pervlakten , o.
Pevtaglotte , adj. In vijf talen.
Pentagotie, adj. Vijfhoekig. *-, m. Vij f.
boek , m.
Pentagonium , m. eene plant , Pentagoniunt , vr.
Pentagyne , adj. van planten, Vij fwijvig.
Penta ynie,f Vi j fati j vige planten, vr. mrv.
Penraméfre, adj. m. 1'ijfvoetig.
Pentandrie, f. Vrjfmannige planten, vr.

meere.
Pentaparce, Pentapaste, f. Werktuig met
vijfkatrollen, 0.
Pentapéta'é, ée, adj. Yijjbloemig.
Pentapole f Landschap met vijfsteden, vrPentaprotiade , f. Waardigheid der vijf

eerste ambtenaren in het Grieksche keizerrijk, yr.
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Pentaptére, adj. Pijfvleztgelig.
Pentarchie , f. Bestuur van vijf, o.
Pentasperme, adj. Met vijf zaden.

Pepier, V. n. van musschen, Sjilpen.
Pepin , ra. Kern, Pit, vr.
Pépinière, f. Boonmkweeh'erij, vr., Kweek -

Pentastyle , m. Gebouw met vijf rijen

liof, m ; fig. Kweekschool , vr.
Pépin;ériste , m. Boocekwveeker _ m.
Pépites, m. p1. Stukken ruw goud $ o. »try.

zuilen van voren . o.
Pentasyrirgue , f. zeker straftuig der ou.
de Grieken.
Pentateuque, m. Pijf boeken van Mozes

Péplide , m. Bene plant.
Péplidie, f. geslacht van planten.
Péplis, Péplion, Pépl:um, m, zie Pootpiep
sauvage.
Pépion , m. bij de oud. , t'rou,wenrxantel ,m.
Péplos , m. eene plant der ouden.
Pepsis, m. geslacht van insecten.
Peprique, zie Pépastique.
Péquet, m. , als: Réservoir de —, Be.
'.vaarplaats der chijl , yr.
Percale, f. zeker +'it katoen , dat oorspronkelijk uit de Indiërs kwam.
Percant, te, adj. Scherp. *—, Doordringend ; fig. Doordringend, Scherp, Suedig, vr.
Perse, ,f. soort von kleine boor. *---'
in : Etre en —, Opgestoken zijn • Met.
tre en — , Opsteken.
Percé, m. zie Percée.
Perce-à-main, f. zekere handboor.
ren.
Peree-bois, m. familie van insecten, Houtweren,, m.
Pentécontarque , m. Bevelhebber van Bene
Pence- bourdon , m. zekere kor.
Pentécontore , w e
Pentéconrore , m. bij de oude Griek., schip
Percé , ée , adj. , als : < Maison bien percée
Een huis met goed licht,`o. ; tine forêc
van 25 roeijers.
Pentecóte , f. Pinksteren, Pinksterfeest, o.
bien percée , Een bosch met fraaije
Pentélique , zie Penti)icien.
wegen , o. ; fig. Avoir le coeur — , OverPentenue, f. 4alfuik , vr.
ste/pt van droefheid zijn; fig. fans.
C'est uu panier — , Het is een regen
Pen r.hèse , f in de Oostersche kerk. , Zuidoorbrenifer, een kwistpenning.
vering, vr.
Pencière , f. Sni ppennet , o. , Plouw , vr.
Percée, f Opening, Opene plaats (in een
* — , zeker virchnet
bosch), vr.
Pentilicien , nne, adj. Uit den berg PenPerce- feuille, f zekere plant, Deurblad, o.
Perce-lettre, m. Briefpriem, m.
telikos.
Percement, m. Doorboring , Opening, vr.
Penriscule , m. geslacht van dieren met
vijf teenen.
Perce.meule, m. Molensteenboor, yr.
Perce.muraille , f. zie Pariétaïre.
Pentsée, m. flaarbos der Sine.zen, m.
Pencure, f. Hengsel , Knier, o.
Perce-per, m. geslacht van planten.
Pénule , F. bij de .Rom. , Regenmantel, m.
Percepteur, m. Ontvanger, Gaarder, m.
Penultiéme, adj. Voorlaatste , Op een' na
Perceptibili,té , f. Ontvangbaarheid, vr.
de laatste. * — , f. Voorlaatste letter- j
* _, Bemerkbaarheid , vr.
greep , vr.
Perceptib'e, adj. Ontvangbaar , Te ontvanPénur.e, f. Gebrek, o. , Behoefte, 4rgen, TS innen. *—, Bemerkbaar.
enoede , vr.
Perception, f. Ontvangen, o. , Ontvangst,.
vr. *—, Bevatting, vr., Begrip. o.
Péon , m in de Griek. dichtk. , Vers van
vier lettergespen , o,
Percer , V. a. Doorboren , Boren , DoorPéotte, f. soort van vaartuig, Sloep, vr.
steken, Doorbreken, Dorslaan, Een
Pépasme, m. Koking der vochten, vr.
gat of Eene opening maken door; van
Pépastique , m. Middel ter bevordering
hier: —Ia foule, Door de menigte heen
van de koking der vochten, o.
un muid de vin , -- da via,-dringe;—
Péperin , m. soort van steen , waarvan
Een vat wijn opsteken. * —, Door ...
enen zich te Rome tot het bouwen be.
heen dringen; van hier : 11 a été tout

o. meere. * —, als : — chirurgical, Ver
uitwendige ziekten in vijf-delingr
klassen , vr.
Pentatlile, m. T/ijfspelen der ouden, o. mrv.
Pentauréa , f. zekere steen der ouden,
welke het ijzer aantrok.
Pence, f. Helling , vr. , Hellen,, Overhellen , ()verhangen , o ; fig. R=gting ,
Overhelling , yr. ; Avoir de la -- à ,
Overhellen tot. * —, halletje (aan gordijnen , enz. ), o., ('al, in. * — , Strook
aan de planken eener boekenkas, welke
de boeken van boven bedekt , m.
Schuinte , vr.
Pentécomarque, m. bij de ouden , Stadhouder van vijf vlekken , en.
Pentécontacorde, m. bij de ouden, zeker
snaarspeeltuig met vijf ongelijke sna-

dient.

Pepie, f. Pip, vr.

percé , 11 tt été percé jusqu'aux os ,
is doornat gSWeart i nos fort ,

Hij
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opening door een bosch maFon ; fig.
Doorboren , Doorgrieven. —, V n.
Doorbreken, Doorkomen , Open gaan ,
Doorgaan. * —, Beginnen te verschij.
flen , Doorbreken. • - , Zich verbrel.
den, 4/gemeen worden ; fig. Opkiim
men, In aanzien yorderen.
Perce-roche, t'. zekere worm.
Perceronàe , f. zekere passer.
Percur , in. Boorder , in.
Percevoir, V. a Onevaoigen, Beuren.

worden ,. ook : Zich verliezen , 1/erdva..
lea ;
ook : Buiten zwang konoen , In
onbruik raken; ook: Zich ongelukkig
maken , Zijne gezondheid verliezen;
ook: Stranden, Schipbreuk lijden; ook:
(op de biljart,) Verloopen. Zie ook
Perdu.
—,
Perdean, in. Jonge patrijs, no.
Kleine met eene bow afgesclootene gra.
naten , vr. meerv.
Perdrix, f. Patrils, no.
Perdu, tie , adj. Verloren , enz. , zie Per.
dre ; Poits — , Zinkput , no. ; Avocat de
causes perdtes, Slecht advokaat, m.;
spr. W. Ce qui est difFré n'est pas
Uitstel is geen afstel ; Du tempo —,
Een verloren oogenbllk ; Ileures per.
dues, Snipperureo, o meerv.; A vos
heures perduec, In rowe snippersiren
Honioe —, Verloren man, in.; Femme
perdue , Ligtekooi, vr.; apr 'a'. On bienfait n'esr jamais — , Eene weldaad vindt
altijd haren loon ; Tirer a coup - , a
coups perdus, In de lucht schieten;
Faire des fondations a pierres perdues,
Steenen tot eenfondament werpen Se
jeter a corps — our, Zich hals over kop
op . . - werpen ,. hJettre de l'argent a
foo d s perdus, Geld op Iijfrente zetten;
Enfants perdus , Soldaten , die het eerste
vuur moeten doorstaan,m,mrv. ;Sentinelle
perdue, 1'orloren sclaiIdvacht , Schildwacht op do uiterste voorposten , vr.
*__, m., als : Courir, etc. coinme Un
—, Uit alle magt leopen, enz.
Père , in. Mader , no. ; Le — et la mère,
De vader en dc moeder, 1/coder en moeder, De ouders, ni. mm.; Nos pères,
Onze vaderen, no. meerv. ; — de familJe, Hsoisvader, ?ia; — nourricier, Peed.
stervader, rn; fig. Onderhouder, Pie.
der , vi. ; — de la lumière , de la vie
bij dichtk. , Zon , vr. , Pères consents
in de Rom. hist., Beschrevene vaders,
no meerv. ; Pères de i'église , Kerkva.
der:, rn meerv. —, naam van sommige ononniken , Vader , Pater „ no.;
Zie ook Beaupère en Grand père.
Pérégrin, in. veroud., Vreemdeling , Rei.
ziger , Fe/grim , m.
Pérégrinaire , ii,, veroud. , Huisvester van
pelgrims, M.
Pérégrination, f. veroud., Peigrimaadje, vr.
Pécégrinité , f. l7reemdelingsc/zap, vr.
Pérégricer, V. n. veroud. , Reizen.
Pórégrinomanie , f. w. gebr. , Zucht om te
reizen , vr.
Péronopron , f. Verzuim van het regt, 0.
Péremptoire, adj. bij regtsgel., Beslissend.
C _ 4fdosnd 2 Voldisogend.

Bemerleen , Gewaar worden.
Perchant, rn Lo/cvogel , in.
— , Roede (als
Perche , f. Baars , m.
maat), vr.
Staak , rn. , Lat,
Stang van het gevr. , Stok , m.'
wigt van een bert , vr.
in., als : Tirer nil oseau an —,
Een' zietenden vogel schieten. °—, ée,
adj. fig. Êcre toujours - our sa grandeur,
stir ses aïeux, Zich altijd op zijne af
komst, op Zijne voorouders bereemen.
Percher , V. fl. OU : Se — , v. pr. Ziel; op
eenen boomeak , enz zetten ; fig. Se —,
Zich nederzetten (op cene hooge plaats).
Percher, in. Droogrele voor runeurf, o.
Perches, f.pL zekere ronde pilaren. s.—,
bij jag, zieP1ians.

Perché ,

Percheuse , fkie Farlouze.
Perchis, in. fleming, yr., Tuin, no.
Perchoir , m. Rek , 0.

Percius, se, adj. Lam, Geraakt.
Perçoir, m. zekere visch.zie Perçoire.
Perçoire , f. Boor, vr , Bril, m.
Percussion, f. Zainenstooting, Zamenbotsing , vr.
Perdable, oclj. T7erliesbaar, Te verliezen
Perdant, no. Jerliezer , no.
Perdicie, f. geslacht van planten.
Perdition, f, IZorderf, o , Vrrdocmenis , vr.
Perdre , V.. a Perliezen , Kwijt raken,
Van . .. afraken, //n ... afkonoen;
van hier : — pied, — terre , Geen' grond
voter voelen ; fig. lWet meer weten,
wat men zal aanvangen ; — de viie , Uit
liet oog verliezen ; fig, Zich niet nieer
niet . . . bezig honden; — le chemin,
Pan den weg afraken — la pinto , la
trace, la vole, Het spoor verliezen; fi g.
les. voies on les traces d'uue affaire ,
De behandeling eener zaak verliezen ;
- la tramontane, zie Tramontane ; Joner

a qui perd ggne, Omgekeerd spelen.

Verbeuzelen , 1/erspillen , I'erliezan. In het verderfstOTte3, 1/an
zijn aanzien berooven , Zijn aanzien
In het verelerf storten,
beneonen.
Bederven , Ongelukkig maken.. ,
Bederven , Vernielen , Verwoesten. *
ao_

. (se), v. pr. J'erloren

gaan , Verloren

1
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Péremptoirement, adv. Beslissend , Zonder

tegenspraak.
Perfectibilité, f. Tolmaakbaarheid , Patbaarheid voor volmaking, vr.
Perfectible , adj. Volmaakbaar, Voor vo:s
snaking vatbaar.
Perfection,
f. Volkomenheid , Volmaaktld
he , vr., Hoogste trap, m. *_,po l..
tnaking , vr. * --, Voortreffelijke hoedanigheid, Volmaaktheid , vr.; En -,
Volmaakt, Volmaakt goed.
Perfectionnement, m. Volmaking, vr.
Perfectionner, v. a.. Volmaken. *-- (se),
V. pr. Volmaakter worden , In volmaakt held toenemen, Vorderen.

Perfectissimat, ni. zekere waardigheid onder Constantinu.s.
Perfica, f. eene godheid bij de .Romeinen.
Perfide, adj. (Perfidement, adv.) Trouwe
M.
-los,Ongetru'vVaci.*_,
Trouwelooze, Valschaard, on.
Perfidie , f. Trouiveloosheid , Ongetrouw.
held , 1/alschheid , Ontrouw , vr.
Perfoliée , adj. f. , als : Feuille -, Doorgegroeid blad, o. ; Plante -, Plant
niet doorgegroeide bladen , vr.
Perforant , te, adj in de ontleedk. , Doordringend.
Perforation, f. Doorboring , vr.
Perforer, V. a. Doorboren.
l érianthe, m. Bloemkelk, Kelk, m.
Périapte, M. ,dmulet, o., Talisman, m.
Périblepsie, f. Woeste blik , ns.
Përibole, f. Uitdringen der ziektestof
naar buiten, o. * -, Omplanting van
Benen tempel, vr. * —, Leuning, vr.
* -, geslacht van schelpen.
Péricarde, m. Hartevlies, o.
Péricardiaires , adj. in. pl. , als : Vers
Wormen in het hartevlies , m. mrv.
Péricardiu, ne, adj. Tot het hartenlies
behoo rende.
Péricardite, f. Ontsteking van het harte -

vlies , vr,
Périearpe, m. Zaadvlies, o. *-, zie Épicarpe.
Péricher, Périchet , m. Kolk van sommige
rossen, m.

Péricliter, v. n. In gevaar zijn, Veeg zijn.
Péricondre, m. Huid van het kraakbeen, vr.
Péricoro, m. zie Apéritoire.
Pèricrane, m Bekkeneelelies, Panvlies, o.

Péridesinique, adj. liman eene pisopstop.
ping, door Bene naauwe binding der
roede veroorzaakt.
Péridion, m. Zaadknoppendragend ge
paddestoelen , o.
-deltr
Péridrome , m. Galerij tussclsen de muren en de zuilen , vr.
Périéciens on Périoeciens , Bewoners der.

zelfde parallel.
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pel -te Delphi, welke de vreemdelingen
tot geleiders en tolken dienden, m. nary.
* --, Kustenbeschrijvers , m. meerv.
Périélèse , f. zie Cadence.
Périer,, m. IJzer ter opening van Benen
smeltoven , o.
Périérèse , f. bij de ouden, Insnijding eta
een groot gezwel, vr.
Périgée , m. Kleinste afstand toner ster
van de aarde , m.
Périglottis , zie Épiglottique.
Périgone, m. zekere bloemkelk.
Périgord , m. , als : Pierre de --, Perigordsteen, m.

Périgueux , m. zie Pierre de Périgord.
Périgyne , Périgynique , adj. Rondom den
eijerstok gehecht.

Pèrihélie, in. Kleinste afstand eenes pla.
neet van de zon , m. * - , adj. Op haren
kleinsten afstand van de zon.
Périhèse , Perikèce , m. Wollig omkleedsel
aan den voet van den stengel bij som
-mige
planten, o.
Péril, m. Gevaar, o.; va.h hier: Prendre

q. ch. à sea risques , périls et fortune,
.iets op zich nemen met alles, wat
daaraan verknocht is.

Périlleusement, adv. Met gevaar.
Périlleux, use, adj. Gevaarlijk.
Périnxer, V. n. van regtszaken, Verval.
len , Krachteloos worden.
Périmètre , m. Omtrek m.

Périnéal , le , Périnéen, nne, adj. Tot den
bilnaad behoorende.

Périnée , m. Bilnaad.
Périnéocèle, f. Bi lnaadsbreuk , vr.
Périnéo-clitorien , m. Zarnentrekkende spier
aan de scheede, vr.

Période, f. Omloop , Omloopstijd, m.;
- solaire , lunaire, Omloopstijd der zon,
der maan , m. * -, in de tijdrek. , Tijdperk , o., Tijdkring , m, 1 Periode , vr.

* _ , Tijdvak, Tijdperk , o. i'.-, in de
geneesk. , Tussche . ruimte , vr. , Tusschentijd , m. * -, in de spraakk. , Periode , vr. *-, m. Hoogste top , vs.,

Punt , Tijdstip , o.
Périodentes , m. pl. bij de ouden , Reizen
-de
artsen, m. intent'.
Périodicité , f. Staat van hetgene perlo.
dick is, m.
Périodique, adj. Periodiek, Geregeld,
Afwisselend. * -, als : Ouvrage • -,
Tijdschrift, o. *-, you den stijl, Zat.
menhangend , Uit perioden bestaande.
Périodiquement, adv. Geregeld, Periodiek.
* _, zie En style périodique.
Périodiste , m. Schrijver of Uitgeyyer van
een tijdschrift , sar.
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Périodonique, adj., als: Jeus oa Combats
périodonigtes , Geheiligde spelen , m.

Péristyle, m. Zuilenrij, vr.
Périsystole, f. Stilstand van het hart, m.
Péricoine , f. liui kvli es , o.
Péritonéal, le, adj. Van het buikvlies.
Périconite, Périconitis, f. Ontsteking van
het buikvlies, vr.
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meerv.
Périodynie, f. Hev„ge plaatselijke pijn, vr.
Périoeciet*.s, m, nl. iii de aardrijksk. , Omwoners , m. meerv.
Périoste , m. Beenvlies , o.
Périostose , f. hef harding van het been-

vlies, vr.
Péripatéticien . nne , adj. Peripatetisch.
*
m. Peripatetisch wilsgeer, m.
Péripatét^qu , adj. Tot de Peripatetische
wijsgeerte behoorende.
Péripatécisme, m. Peripatetische wijs.
geerte , vr.

Péripé ie , f. Onverwachte verandering,
Ontknooping, vr.
Périphérie, f. Omtrek (van eene krom,

lijvige figuur), vr.
Périphrase, f. Omschrijving , Uitbrei.
ding. vr.
Périphraser, V. n. Omschrijvingen gebruiken , Omschrijven.
Périple, m, Omvaring, Omzeiling, vr.
Péripnenmonie, t. Ontsteking der long , vr.
Péripolygone , m. Kristal met vele oppervlakten, o.
Périptère , m. Gebouw van buiten met
zuilen omringd , o.
Péripyème, m. Etterzak, m.
Périr, v. n. Vergaan. * - , Omkomen,
vergaan, Vervallen,, Instorten , Te
niet gaan; van hier : - d'ennui, Sterven van verveling. *-.- bij regtsgel.,
zie het minder gebr. Périmer.
Périrranterion , m. bij de ouden , Tai jwa-

tersv.at , o.
Périscélide , f. Soort van band, waarmede
men den voet boven den enkel vers/er-

de, m.
Périsciens , m. pl. in de aardrijksk. , Om-

schaduwigen , m, meerv.
Périscyphisme , m. weleer , Insnijding op
het voorhoofd van den eenen slaap naar
den anderen, vr.
Pér^sperme , in. Zaadbekleedsel , o.
Périssable, adj. i7ergankelijk.
Périssologie , f. Herhaling in andere voor .
den, vr.
Péristaltique , asij. , als : Mouvement -, zie
Vermiculaire.
Péristaplhylin , adj. m. Muscle - , ou : * .-,
m. Huigspier , vr.
Péristap.hylo-pharyngien, adj. m. , als : Muscle -, nu : s-, m. Spier van de huig
en den slokdarm, vr.
Péristéres, m. pl. Familie ban duiven , yr.
Péristole, zie Péristaltique.

Péristome , nit. in de plaatk.., zekere ope.
fling.

Péritrochon, m. Werktuig ter opheffing
van groots lasten , o.
Péritrope, adj. van zaden, Van het stijltj e naar het vlies gekeerd.
Perkinisase , m • Perkinismus, o., Methode
van Perkins, vr.
Perle , f. Parel , vr. ; Orner de perles ,
Beparelen, Bepaarlen ; van hier : Semeuce de perles , Parelgruis, o.; Nacre
de eerles, Pa'elmoêr , o. ; fig Enfiler
des perles , Zich met beuzelingen op.
houden , Vliegen vangen; Nec comme
sane - , Kraakzindrltjk, Zeer net ; fig.
fam. La - des femmes , De parel der
vrouwen, vr. * - , bij boekdr.\,, Parelschrift, o. * -, in de geneeskg, Parel
(op het oog) , vr.
Perlé , ée , adj. Met paarlen bezet, Bepareld. * - , Gepareld ; Orge -- , Ge
-pareldgs:.
vr.
Perlenmptterspach, m Parelmoérspaath , o.
Perlenmutterstein, in. Parelmoersteen, m.
Persoir , m. Parelbeitel , ra.
Perlsalz , m. Par el zout , o.
Perlsand , m. Parelzand, - o.
Perlschlacke , m. Parelschlakke , vr.
Perlsinter , m. Parelsinter, m.
Pei lstein , m. Parelsteen , m.
Perlure, f. Knobbels aan de horens van
een hert, m. meerv.
Permanence , f, During, Duurzaamheid ,
yr. * -, van Bene vergadering, als
Rester en - , Blijven zitten , Bijeen
blijven. *-, als: La - du corps de
Jésus Christ dans l'eucharistie , ,.Besten'

dige verblirving van Christus lig•
chaam in den ouwel , vr.
Perms ent, te, adj. Blijvend, Duur.
zaam , Voortdurend.
Perméatrili;é, f Dosrdringbaarheid, vr.
Perméable, adj. Doordring/,aar,
Permesse, m. fig. Permessus (als de ver'
blijfplaats der zanggodinnen), m.
Permessides, f, 1. Zanggodins en , vr. mrv.
Per:nettre, v. a, irr. Ve' oorloven , Toestaan , Gedoogen, Tfergunnen , Oorloven , Toegeven ; van hier : Vous me
permettrez de vous dire , Veroorloof mij ,
u te zeggen ; Permettez , 1V'eem her niet
kwalijk; fate, it n'est pas permis à tout
le monde , Hot is ieder niet gegeven;
A vous permis , Het zij zoo , Gij kunt
hex doen, Het is u geoorloofd ; Je vous
permets eren perser ce qu'il vous plains,
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Gij kunt daarover naar goedvinden
denken. * - ( se) , v. pr. Zich veroorloven ; C'est un homme qui se permet
tout, Hij veroorlooft zich alles , Hij
meen:, dat hem alles vrijstaat, Hij

matigt zich alles aan.
Permis, m. Tolbrief, m.
Permission , f. Vergunning e vr., Verlof,
o., Toelatine', vr.; van hier : Avec
votre -, Met uw verlof, Met uw wel.
nemen.
Permutant,' m. Geestelijke , die zijn ambt
met Benen anderen verwisselt , m.
Permutation, f. Verwisseling of oerruiling (van een geestelijk ambt) , vr.
*- , in de wisk , Verplaatsing, Verzet
Omzetting, vr.
-ting,
Permuter, V. a. (Een geestelijk ambt) voor
een ander verwisselen.
Pernette, f. Driehoekige kantzuil , vr.
Pernicial , le , adj. veroud. zie Pernicieus.
Pernicieusement , adv. , Pernicieux , use,
adj. Schadelijk , Verderfelijk, Gevaar.
lijk , Nadeelig.
§ Pernicitas , f in de natuurk. , Buitengemeen
snelle beweging , vr.
§ Per obitum , adv. Door ovee lijden.
Perodactylien , adj. m. , als: Muscle —,
on : * --- , m. zie Fléchisseur commun
des orteiis.

Péroné, m Kuitbeen, o.
Péroné -malléolaire , adj. , als : Veine -,
zie Saphène externe.
Péronéo•phalanginien, m. zie Long fléchisseur (du gros orteil).
Pèronéo-sous-phalangettien , m. zie Muscle
long fléchisseur (du premier orteil.)
Péronéo-sous-tarsien , m. zie Muscle long
péronier.
Péronéo-sos.métatarsien , m. , als : Grand
-, zie Muscle moyeu péronier; Petit
-, zie Muscle court péronier.
Péronéo-sots-phalangettien, m. , als: - commun, zie Muscle extenseur commun des
orteils; - du ponce, zie Muscle extérieur propre du ponce.
Péronéo-sus-phalanginien , m. , als : -- da
pouce , zie Extenseur propre du gros
orteil.
Péronéo-tibial, le, adj. Tot het kuit. en
scheenbeen behoorende.
Péronéo-tibi-sus-phalangettien , m. , als : commuu , zie Long extenseur commun
des ortejls.
Péronier, ère, adj. Tot het kuitbeen be.
hoorende. * -, m. Kuitbeenspier,, vr.
Pérounelle, f. fata. Dorn babbelachtig
vrouwspersoon , oe

Pérons, m.`pl.Ouders (van roofvogels),
m. meere.
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Péroraison , f. Slot , o. , Sluitrede,: yr.
Pérorer, v. n. Uitvaren.

Pérot, m, Boom, die eenmaal is blijven
staan, m.
Pérou, m. fig. C'est Ie -, Dat is een goudland ; Gagner le - , Zijn fortuin maken ; pop. Ce nest pas le -, Dat is
zoo veel bijzonders niet.
Peroxyde, m. in de scheik. , Peroxyde , o.
Perpendiculaire , adj. , ( Perpendiculaire.
ment, adv.) Regtstandig , Loodregt.
*-, f. Loodlijn, vr.
Perpendicularité , f. Regtstandigheid, vr.
Perpendicule, m. Loodlijn , vr. * --,

Loodlijn aan een waterpas, vr.
Perpétrer, V. a. veroud. , Begaan, Plegen.
.
Perpétuation, f. Vereeuwiging, vr.
Perpétuel, lie, adj., Perpétuellement, adv.
Voortdurend , Eeuwig. * -, Voor het
gansche leven, Eeuwig. a-, Gesta dig , Gedurig , Eeuwig.
Perpétuer, V. a. Vereeuwigen, Doen voortduren. * - ( se) , v. pr. Zich vereeuwigen , Zich voortplanten ; van hier:
Se -- dans une charge, In eenen post

blijven.
Perpétuité , f. Voortduring , Eeuwigheid,
vr. ; van hier: A -, adv. hoor altijd,
Ten eeuwigen dage.
Perpigner , v. a. scheepsw. , Schranken.
Perplexe, adj. Verlegen , Besluiteloos,
Radeloos. * -- , Verlegenheid veroorzakend , Moeijelijk.
Perplexité, f. Verlegenheid, Besluiteloos hei d , Radeloosheid, vr.
Perquisition ,f.Nazoeking,vr.,Onderzoek,o.
Perreau, m. bij waswerk, , Groote koperen
.. ketel , in.
Perrier, m. zie Périer.
Perrière , f. in sommige streken , zie Carrière, inzonderh. Ardoisière. * --, zie

Perrier.
Perron, m. (Flooge) stoep, Bordes, vr.
*-, zekere waterval.
Perroquet, m. geslacht van vogelen, Papegaai , m. * ; , naam van verscheidene soorten van visschen. *-, scheepsw.,
Bram, teug , vr. ; Voile de -, Bram
Vergue de -, Bramra , vr. -zeil,o.;
Perruche , f. naam van verscheidene soorten van papegaaijen. *--, Wijfje van
den papegaai , o, * -, scheepsw., Bo..
venkruiszeil, o.
Pe.rruque, f. Pruik , Parui k

vr. ; Por
pruik dragen, Pruiken. -ter,En
Perruquier, m. Pruikenmaker, Kapper, m.
§ Per saltum , adv. Bij oversprong.
Perse, f. Perzisch sits, o.; van hier:
Bleu de -, Perzisch blaauw, o.
Persécutanc, te . adj, Lastig.
,
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Persécuté , M. Vervolgde , m.
Persécuter, V. a. Vervolgen, Kivellen.
* - , Kwel/en , LastiE vallen.
Persécueur, m. Vervolger, M.
Persécution J. Peryolging,Vr. —, Kwe1Hag , vr.
PersécLltrjce f. 17rvolEster , vr.
Persée , ni. een 'esternte , Perseus , m.
Perséité , f Zelfbestaan, o.
Persévérarament • adv. Aanhoudend , Stand-

vostig.
Persévérance , f. Volharding • Standvastigheid, vr.
Persévérsrit , te, adj. I7olhardend, Stand-

vassig.
Persévérer, V. Ii. T7elharden , Standvastig
zijn , Veihouden , 4anhouden.

Persicaire, F. eene plant, Persecaria , vr.
Persicaria, f. weleer, zie Poivre d'eau
Persicaire commune.thans , naam
van verscheidene soorten van Polygo.

niutns.
Persicot, na. Perzikbrandewijn , m., Per.
site , vr.

Persienne , f. Zonneb/inde , vr.
Persifflage, In. Zotte klap , m.
Peraiffler , V. fl. Spotten , Schortte's, I7ro.
lijke zaken ernstig , en ernstige vrolijk behandelen.
Persiffleur,m. Spotter, Grappenmtoker, M.
Persil , re. Peterselie , vr. ; — de bouc,
Bokspeterselie ,vr. ; fig. Gréler sot le
—,Zijne geleerdheid bij onbedaidende dingen uickransen ; ook : Zich bij
geringe lieden een aanzien verwerven.
Persillade , f. Toebereiding met peterse
lie, vr.
Persillé , adj. m., als : Frornage , Green
beschimmelde kaas , vr.
Persique , adj. m., als : Orde —, Perzische orde, vr.
Persistance , f. Volharding , vr.
Persistant , te , adj. van bladen , 4azblij
vend.
Persister, V. fl. VoTharden (hij of in , clsns).
Personalisme , in. U. W. Belangzuc/st, Zelf.
zucht, vr.
Personoage , m. Persoon , •a. , Personead..

jé, vr., Mensch , no. s....., Rol (op het
tooneel) , vr.— , als : Tapiaserie It
personnages , J3ehangsel met beelden , o.
Personnaliser, V. a. zie Personuiller.
Personnalicé , f. Persoonlijkheid, vr.
Persoonlijke beleediging , Persona.li teit , vr.— , Eigenbelang , Egels.
onus, o.
Personnat, m.

zeker kanunniekschap.

Personne , f. Persoon , Mensch , m, ; van
kier : Jeune - , Jenge jzifvrouw , vr.;
ook:_jongeling, m.; Belle —, Schoone

vrotow , yr., Schoon meisje , o.; Accep.
tion de —, ./lanneming des persoons,
vr; Un homme bieri fait de sa — , Een welgemaakt man , Eon man, die welge
maakt van persoon is, m.; Aimer sa —,
op zijn gemak gesteld zijn ; ook : Zorg
voor zijns gezondheid dragen ; ook: Zich
zorgvuldig kleeden; Avoir soin de conServer sa —, Zich buiten gevaar hou.
den ,- Exposer sa —, Zich aan gevaar
blootste/len; Payer de sa —, liet gevaar
trotseren; Ire content de sa , Mee
zich zelven tevreden zijn ; Sassuier

de la — de q. q. , Iemand in verze.
kerde bewaring nemen ; En (sa) —, En
(sa) propre - , In persoon , In eigen'
persoon ; Parlant It sa —, Met hem zei.
ven sprekende. * , in de spraakk.,
, voorafgegaan of gePersoon , m.
voigd van iie , Niemand, m. ; Il n'y a
— ici, Er is niemand hier; — ne par]e , Niemand spreekt. * , Iemand;
Eot.il — qui cot Ie nier ? , Is er iemand,
die het durft loochenen?
Personne, adj. f. , alt: Plante —, Plant,
wel/eer kroon naar den mull van een
dier gelukt , vr.

Personnel, lie, adj. Persoonlijk. *, Eigenbelangzuchtig, Belangzoekend, Zelfzuchtig.
na. Persoonlijke, o.
Persoonlije goederen, 0. mry.
Persoonlijke eigenschabpen , vr. saris.
Personnellenient , adv. Persoonlijk , In
(eigen') persoon.
Personnification , f. Porsoonsverbeelding ,
Persossiflcatie , vr.
Peroonniuier , v. a. Persoonlijk voorstellee Tot eenen persoon maken , Perso..
nifieron.
Pecopectìf, ive , adj. I het verschièt voorstellend
Perspective, f. l7ergezigtkunde, vr. *,
Schilderij , die in het verschiet loopt,
vr. , Vergezigt , Verschiet , o. ; fig.
J7ooruitZigt 2 o.; En —, In het versciolet.
Perspicacité , f. Schranderheid , Scherp.
zinniffheid , vr.
Perspicuiré , f. Dnidlijkheid , vr.
Pesspiration , f. Uitwaseozing , vr.
Perarrictiota , f» bij de ouden , zekere band.
Persuader, v a. Overreden , Overhalen
— q. ch. a q. q., Iessaavd van iets overtuigen. - , Oyerhalen , Bepraten,
Bewegen. * —. (se) , V. pr. Gelooven,
Zich inbejeldn.
Persuasible, adj. 0 verreedhear , Overtuig
baar.
Persuasif, ive , adj. Overtuigend , Overree/end.
-
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Persuasion, f. Overtuiging, Overreding, vr.
Perte, f. Pèrlies , o ; van hier: Etre en
- (de), Verliezen; Se retirer sur sa -,
Uitscheiden , wanneer wen verliest
fig. Zich verwijderen , waineer wen
het niet naar zijnen zici beef:. "
lVadeel 0, , Schade , vr. ; Vendre a ,
- , Verderf,
Met schade serkoopen.
0., Ondergaisg, 7fl.als: A - de
vue , Onafzienbaar , Zonder einde ; fig.
Risonncr a - de vee , Onverstaanbaar
redeneren, In den 'ind schermen; Conrir a - d'haleine, Zich buiten adem loopen; En pure - ,. Zonder eenig nut;
ook : Met verlies , Zonder dat noon daarvoor schadeloos wordt gesteld.
Pertègres , m. p1. Tentstokken (cotter ga.
lei), to. meerv.
Pertinemment , 'ado. Verstandig , Ter za.
ke , Belsoorlijk.
Pertinent , te , adj. Behoorlijk , Gepast,
Voegzaam.
Pertuaux flL PL Met pik bestrel'ene stukken boomschors ter verlichting der lei
gravers , 0. nzeerv.
Pertuis, m. Gat, o., Opening, vr.-,
Doorvaart, vr. , 1Vaauw kanaal, o.
* - , zeker stuk aan een slot.
Pertuisane f. Partizaan , m.
Pertuisanier to. Bewaarder der galei
boeven, m.
Perturbateur , in. Rnstyerstoorder , on.
Perturbation , f. Onrust , Ontsteltenis , vr.
*_, 4fwijking der plaoeten van ha.
ren loop , vr.
Perturbatrice , f. Ruseverstoorster , vr.
*_, adj. 1., als: Méthode - , Genees'.
wijze, die eens ziekte krac/itdadig
aantast , vr.
Pertuse , adj. f. , als : Feullie - , Zeefwij.
ze doorboord blad, o.
Pérule , f Buitenste omkitedsel der knop.
pen, o.
Péruvienne, f. zekere zijden stof.
Pervenche , f. Maagdepalm , on.
Pervers, se , adj. Verkeerd, Snood, Per.
eaten , Goddeloos. * - , on. Goddeloo ze , Aterliog , on.
Pervsrsient , oslo. Snood, Goddtl000.
Perversion f. Btderf, o., Bedervisog , vr.
Pervcrotl, f. Snoodhcid, Gôelde ioosteid, vr.
Perveir, v. a Bedervsis, l7rIoiden. -,
()inkeoreiz , i'erwccstsa ; fig. Vet-draai.
jea. (se) , v. pr. Bedorvtn worden.
Pervertiosable , adj. Bedorven kunnende
worden.
Pervcrtissement 9 m. Bederven , o. , zie
,

,

-

-

Pervertir.
Pervertisseur , on. Bedorver ,, I7erleider , no.
Pesade, f.Eerste beweging van een paard,
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wanneer het do voorpooten opheft , Pc.
sade , vr.
Pesamment , adv. Zwaar ; van hier : Mod.
jell/k.
Pesarot , te , adj. Zwaar , Wigtig ; van
hier : van eest oud mensch , Log, Zwaar,
Traag ; fi g. Zwaar ; Avoir la main pe.
saute , Eene zware hand hebben; Avoir
l'eoprit , Dom zijn ; Un esprit Een traag verstand , o.; Style - , Zware
stijl, m.; fam. Avoir la tête pesante,
Eene zwaarte in het hoofd hebben;Ecu
d'or -, Wigeige kroon, vr.; Deint
mille d'argent - , Twee duizend ponden
zilver. * - , on. fam. in: Valoir son d'or , Goud waard zijn, Groote ver.
diensten bezitten. bij kleernaL
Gewige , o. , zie Plomb.
Pesanteur , f. Zwaarte , vr,
Zwaarte , Loovoheid, vr. ; fig. - d'esprit
Donoheid , Betiteld , vr.
Pesée, f. Wegen, o., Weg/oog, vr.
Zoo veel noon op eens weegt , o. , We.
ging , vr.- , bij opeldenni. , Druk.
gewige op den hefboom, o.
Pèse-liqueur, m. Vocheweger ,, on,
Peser, v. a. Wegen, Afwegen; fig. Wegen , Overwegen , Wikken en wegen.
*_, V. n. Wegen , Zwaar zijn; Cela
ee pèse pas plus qu'une plume , Dat is
zoo ligt als eene veer. Het ver.
eischse gewigt hebben , Wigeig zijn.
* - , Drukhen ; - our l'estornac ,Zaar
in do maag liggen ; - a la main , Zwaar
in de hand zijn ; Cet homme me pèse
our les épanles, Die man is mij tot
last ; Cda me pèse our les bras , .Dat
veroorzaakt mu greeCe onkosten ; sur le coeur, Zwaar op het hart lig
gen. - , in de werktuigk. , Zwaar drs, kken, Wegen. - , bij jag- 5, Diep ingedrukte sporen nalaten.
Peseur , , in. Weger , Waagoneester , no.
Posses , zie Penises.
Peso, on. cove Spaansche rekenmunt.
Peson , on, Unerer , on.
Pessaire , on. Moederzettel , o.
Pesse, on. zie Sapin.
Pessirnisnae,m. Leer tier slechtste wereid,vr.
Ptssinaiste , on. 4an 4anger van dc leer der
slee/tests wereld, no.
Pesson, zie Palisson.
Pessonure,f. Schraapsel van witte h uiden,o.
-,
Pesre , f, Pest , vr, ; fig. Pest , 'yr.
interj. fans., als- de I'ingrat! , De
-,
drew.rnel hale den endankbare!
fan, Wel droeosmelsch!, Wel verdord!,
liVel duivelschi
Pester , V. fl. fam. Uitparen , Razen
Tieren , Vloeken.
t;i
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Pestifére, adj. Verpestend, BesmetteliI k.
Pestiféré , ée , adj. (Met de pest) besmet.
* --, in. Pestzieke , m. ; fig. Fuir q. q.
comme nu --, Iemand schuwen als de
pest.
Pestilence, f. w. gebr., Pest, Pestilen,ci e , vr. ; fig. Etre ascis dans la chaise
de -,Eene verderfelijke leer verbreiden.
Pestilent, te , adj. Pestaardig , Besmettend.
Pestilentiel, Ile, adj. Verpest, Besmet;
Maladie pescilentielle, Pestziekte , vr.

Pestilentieux , use, adj. zie Pestilentiel
fig. Verderfelijk.
Pet, na. Wind, Veest, m. * --, zeker
luchtig sccbak.
Péta , f, zekere gn_di n.
Pétale, ni. Bloemblad, Blad , o.
Pétalé , ée , adj. Met bloembladen.

Pécalisme , m. in het oude Syracuse, Ballingsc?op voor vijf jaren , vr.

Pétaloïde , adj-. Gelijk bloembladen.
Pétamonaires , Péta nenaires , m. pl. bij de
ouden , Luchtspringers , ns. meere.
Pétarade , f. Scheet (d. i. wind) van een
paard, enz, m. ; fig. Geluid, dat men
ter verachtirg van iemand iet den
mond maakt , gelijkende naar eenen
wind ; van hier : fig. fare. I1 m'a répondu par une — , Bij lachte wat om hetgene ik .l em z e de.
Pécarasse , f. Breeuwhamer, m. , Breeuwijzer, o.
Petard , m. bij artill. , Sp ringbus , vr. *—,
Voetzoeker, Zwermer, m. *—, zeker
insect.

Petarder, V. a.íMet springbussen beschieten.
Petardier , m. Jifschieter van springbussee, m,
Pétase, m. (Gevleugelde) hoed van Mercurius, te.

Petaud , in. fain . , als : Cour du roi —,
Hof van jan P'ldgel, 0.
Pétaudière, f. Plaats, waar alles verward
is, vr. , Poolsche landdag , m.

Pétaurre, m. bij de Rom. , soort van schomanel of wipplank.
Pétauriste , m. Degene , welke op de wip.

plank speelde.
Pécéchial , le, adj. , als : Fièvre pétéchi.
zie, T7lekkoorts , Purperkoorts , Schar lakenkoorts , Vr.
Pécéchies , f. p1. Purpervlekken in som.
enige koortsen , vr. ns.eerv.
Pet-en-ll'air, m. weleer, Vrou veenjak, jak, o.
Peter_,- v : n. Eenen wind laten, Veesten;

fi faro. — d:uias la main de q. q., Iemand
zijn woord -niet houden , Iemand % at
'ten; La lettre de charge a peté dans
,

amain, De wissel is niet betaald. *—,
van keur, zou;, enz. in bet vuur }

Knetteren , Knappen. * -', van een gewee r , Slaan , Eenen zwaren slag ge-

ven , Knallen ; van hier : Le fusil lui a
peté á la main , Het geweer is hem in
de hand gesprongen.
Peteur, m. Schijter , Veester , M. ; fig.
fan. Chasser q. q. comme nu — (d'église),
comme un peteux, Iemand met schande

wegjagen.
Peteuse, f Schijtster, vr.
Peteux, m. zie Peteur.
Petïllant, te, adj. Tintelend. * —, Leven*
dig, Dartel; zie Petiller.
Petillement, mu. Tintelen, Knetteren, Knap pen , enz. , o. , zie Petiller.
Petiller, V. n. Knetteren, Knappen, Springen. * --, van wijn , Tintelen , ron kelen. * —, van de oogen, Tintelen
Vonkelen. * --, van het hart , Popel en , Opspringen; van hier : — d'indiguation , Grootelijks verontwaardigd
zijn. * — , van het bloed, Koken,

Bruisen.

*—,

als : — d'esprit,

Over-

vloeijen van vernuft, geestigheid; fig.
— de partir, etc. , Branden van verlangen om te vertrekken , enz.

Pétiolaire, adj. Tot den badsteel be/toorende.
Pétiole , m. Bladsteel , Steel, m.
Pétio?é , ée, adj. Door Benen steel gedragen , Met eenen steel.

Petic , te , adj. Klein ; Etre -- devant q. q. *
Zeer nederig in ieerands tegenwoordig•
held zijn ; ook : Niets bij iemand zijn;
A — tnercier — panier, zie Fanier. •—,
Gering ; van hier : Le — people, De
geringe klasse , vr. ; Dens de petite étoffe, Geringe lieden , m, mrv.; Le — monde,
De geringe lieden , us. mrv. ; La petite
pointe du jour, Het krieken van den
dag. * —, adv., als : — a — , Langza merhand , dllengskens, Van lieverlede ; spr. W. — à — l'oiseau fait son nid ,
De tijd baart rozen , Met der tijd
koest /armen in het wambuis. * —,

m. Kleine, o.4 On — an grand, Bij ver

kleine met het grooklein. * —, Kleine,
,n,; Etre estimé des grands et des petits,
Door groot en klein geacht worden.
* —, van dieren , jong , o.
Petit-barrage, m.. soort van gebloemd lijn
gelijking van het
te; Fn ---,, In het

-wad.

Petic blanc, m. e-ene oude Fr. munt.
Petit-canon , m. zekere draft/titer , zie
Canon.
Petit-chow, m. zeker gebak.
Petit-coup, rya. Schroef met Benen kop aan
eenen weefstoel, vr.
Petite.fille , f. Kleindochter , vr.
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Petire-guerre , f. Strooptoga , m. , 8troo-

Pétreux , use , ad.. in de ontleedk., Steen-

peri j , vr.
Petitement , adv. Armoedig , Bekrompen ,

Pover.
Petite•nièce, f. Achternicht, vr.
Petite-oie, f. _zie Oie.
Pertesse, f. Kleinte , Klainheid, Geringheid , vr. ; fig. Kleingeestigheid , vr.
* -- , Nietigheid , Beuzelarij. * — ,
als : — d'arne, Ongeschiktheid voorgroote dingen, vr. ; -- de coeur, Laagheid,
yr.; — d'esprit , Bet run p^nheid van
geest of verstand, vr.
Petite-vérole, f. Kinderpokken , vr. mry.,
Kinderziekte , vr.
Petit-fits, m. Kleinzoon, m.
Petit -gris , ni. soort van eekhorentje. * —,
Vel van dit eekhorentje, o. * —, Dons,
hetwelk onder de vleugels van den struis
groeit, o.
Petit-haut, m. bij kolenbr. , Vierde laag, vr.
Petition, f. Verzoek, Verzoekschrift, o.,
Petitie, vr. ; Droit de — , Regt om te
petitionneren , o. * — , als : — de prin.
cipe, Aanhaling der zaak in questie
als bewijs , vr.
Pétitionnaire , m. et f. Die een verzoekschrift inleo.e•rt.
Pétitionner, V. a. et n. Verzoeken , Peti-

tionneren.
Pétitissime , adj. Allerkleinst.
Petit-lait , m. Wei , Hui , vr.
Petit-Iard , m. Spek met de ribben , o..
Petit-maitre , m. Pronker, Verwaande

zot , M.
Petit-métier, m. zeker gebak, ijzerkoek,
m., Oblie , yr.

Petit -neven , m. <chtereeef,, m.
Petit-muguet, m. zie Espargoutte.
Pétitoire, adj. , als: Acti,un —, on : * —,
m• Verzoek, ons in het bezit eener er

te worden gesteld of gehand--fenis
haafd , m.
Petit-pied , m. zeker been in den poot van
een paard.

Petit-qué, m. bij drukla., Comma punt,
Punt-comma, o.

Petit-romain , m. zekere drukletter.
Petit-salé , us. zie Salé.
Petit-texte , m. zekere drukletter.
Petit-venise , m. soort van gebloemd linnen.
Pétoffe , f. w. gebr. , Beuzeling , Nietigheld, vr.
Peton , m. fam. roetje, o.
Pétorite , m. bij de ouden, Wagen met
vier wielen, m.
Pétreau , m. zie Drageon.
Pécrée , ée , adj. f. , als : Arabia — , Steenacheig drabié „ o. *—, adj. us. et f. , zie
Pétreux.

ach rig.
Pétricherie , f. Toestel tot de labberdaanvangst, m.
Pétrifiant, te, adj. Versteenend.
Pétrification , f. Verst ni ng , vr., Ver.
steenen , o. * —, Vers^eeni"g , vr. ,
Versteet;de , o.

Petrifier, V. a. Versteenen , In steen ver.
anderen; fig., fam. Grootelijks verba zen ; van hier : Rester pétrifié , Verstomd
staan. * - (se) , v. pr. klersteenen.
Pétri , ie , adj. , als : Homme -- de bonté,
etc. , Een man vol goedheid , m.
Pétrin, m. Kneedtrog , Baktrog, m.
Pétrir , V. a. Kneden. * --, Treden.
Pétrissage , m. Kneden, o., Kn.eding, vr.
Pétrissetr, m. Kneder , m.
Pétro-kots.ipho , m. J laauwe morel van
het eiland Scio , ir.
Pétrole , m. S eenolie , vr.. *— iw sotnmice streken , zie Bruyère.
Pé,trono, m. zekere munt van Bologne.
§ Petto , als : In — , ac;v. (eigenlij:: In
het hart , In zijn binnenste ; in het
gebruik :) In gedachten, In pettso, Voor
't vragen.
Pétulamment, adv. Dartel, Uitgelaten
Brooddronken..
Pétulance,f. Dartelheid Uitgelatenheid,vr.
Pétulanc , te , adj. Dartel , Uitgelaten
Brooddronk en.
Petun , in. weleer, Tabak , m.
Petuner , V. U. veroud. , ( Tabak) rooken.
Petut, in. zeker vi,chnet.
Pen , adv. Weinig ; Dormir ---, Weinig
slapen ; -- de monde , — de gene, Wei.
nig menschen ; C'est — d'être clair, Dui.
dalijk te zijn beteekent niet veel; C'est
— de connaltre la nécessité de mourir,. De
noodzakelijkheid te weten , dat men
moet sterven, heeft weinig te bedui.
den , Het is van weinig belang ,_dat men
weet te moeten sterven; C'est — de chose,
Het is niet veel; C'est — de chose que
cela, Dat is niet veel ; C'est — de
chose que cet homme.là, Die man is niet
veel ; -- de chose arrête encore , Het
hapert nog maar aan eene kleinigheid;
Cela tient à — de chose , Het hangt van
eene kleinigheid af; fig. fam. Cet hom
me met — de chose pour son cornpte , —
pour son compte , -- dans le commerce de
la vie, Die man brengt weinig tot het
nut of genoegen der wereld toe ; C'est
— de chose que de nous, Wij zijn niet
veel , Wij zijn arme schepselen ; spr.
w. Paix et — , Weinig met rust; -- et
bon , Weinig maar goed.; — ou prou ,
-

Weinig esf veel ; Ni — ui-• prou, Weinig
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noch veal ; Si — que neil , Zoo voel als
oiiets , Bijna niet:, no. , Weinige, o;
Le - de bien, Het weinigje goed Le
— de leçons que , etc. , Dc weinige lessen„ die , enz. , als : - a - , 41 .
lengskens , Pan liever/ede , Langzaner.
hand; Dans —, Binnen kort, Weldra
A près , A - de chose près , Bijna,
Bijkans , Ten naaste hij , Omstreeks;
Pour — quo , Mits , Onder yoorwaardc
dat ; Un — , Een weinig ; Tant soit —,
Zeer weinig , Zoo weinig als mogelijk

is. Een oog vol.
Peugtie , f. Kustvissciserij , vr.
Peuifle, f. Procfstukje eener munt, o.
Peuplade, f. Voikpisroting , vr. °—, bij
visoch, , zie Alevin.
, Geringe klas.
Peuple, m. Volk, a.
so , vr. , Gemeenc volk , Gemeen , 0.
Loot aan den voet
Footvisch, m.
van eenen boom , Uitlooper , m.
—,
Jenge bol (van tulpen, enz.),m.
adj. Gemeen ; Avoir l'air — , Eeoc gemeen

voorkomen hebben.
Peuplement, ni. Bevolking (van een do!.
venslag, enz), m.
Peupler, v. a. Be vollen., (Eenen vifver) van jonge visschen voorzien , Fisch
in (eenen vijver) poten; van hier: line garenne , Konijoen in cent waoande
doen ; — sm bois , Boomen in een bosch
planten.— (se) v. pr. Bevolkt worden, Vervuld worden. °—, V. fl. 17cr.
sosenigvuldigen, Vermeerderen.
Penplier, in, Populier, vs.
Penplière, f. Paddestoel, welke op de po
groeit, vs.
-psoliern
Peur,, f. Vrees , vr. ; Avor (grand') —,
(Groote) vrees isebben, Bang zijn (voor,
de); van hier : Je lui en feral la —, Ik
zal er hembangvosr ocaken;spr.w. On
pent bier, guérir sin mei , mais on fl5 -oaurait guérir de la - ., De vrees is moeije
ee genezen; Avoir — de son ombre,-lijk
Bang voor zijne eigsne schadu,v zijn
Etre laid a faire - , Bijster leelij' zijn;
Etre mis a faire —, dilerbespotteilfist
gekleed zijn. — , als : De— qac,

Opdat niet; De — de, Uit vrees om te,
Om niet te.
Peureux, use , adj. 1/reesaclotig, Bang.
Peut.être,a dv. Misschien, Wellige, Veelligt.

Phacite, f. zekere steen, Linzensteen,m.
Phacoïde, adj. Linsvormig
Phacotes , m. Pl- zehere beitel der wondheelers , om eerc schedelbreule te ver.
wijden
Phaecasie , f. bij de ouden , zeker ligt
schoeisel.
PIaaton , flh zeker ligt rjtuig
, in

, in de
van een sterrenbeeld.

de fabell. , Phaeton, vs.
sterrek. , naam

Phaétontiades , f. p1. Zusters van Phaeton,
die in populieren veranderd werden.
Phagédénique, adj. van zweren, lnvreeend.
Phagésies, Phagésioposies , f. p1. zekere

Bacchusfeesten.
Phaiofnée , f. zeker Japanneesch pie!.

zierjagt.
Phalacrose , f Uitvallen des baars , o.
Phalange , f. bij de oudeMaced., Phalanx,
in de ontleedk., Lid,inzond.
vr.

4chtcrste lid

(van

den

vinger),

o.

Phalangette , f. Voorste lid (van den yinger) , e.
Phalangine , f. Middelste lid (van den yin.

ger) , o. , Phalangise , Soldaat eener
phalanx, no
Phalangose , f. ziekte , waarbij de haar.
tjes der cog/eden naar den appel gebo.
gen zijn. Verslapping van de opha.
lende spieren aan het boyenote ooglid,
waardoor heezelve niet aosders dan met
de vingers kan geopend worden , vr.
Phalarique , f. bij de ouden , Brandpij!, m
Phalaris , S. Kanariezaad , o.
Plialeuque , Phaleuce , adj. in. , als : Vers
—, zekere versmaat van vijf voesen.
Phalliques , f. p1. zekere Bacchossfeesten te
4e hene.
Phallophores , in. pl. Phalitis -dragers bij
do Bacc/susfeesten , vs. mserv.
Phallus, tIL Phallus (d. 1. mannelijk lid,
Zoo als het hij zekere feesten , b. y. van
Bacchus , word roodgedragen) , vs.
Phanérogame , adj. van planten , Met zigt.
bare geslocisesdeelen.
Phantascope, m.zokere nieuw uitgevonden
toestel aan eene tooverlantaren.
Phantase, SIt. zekere godheid, Pisantasus, on.
Phantasiaste , on. p1. dweepers , welke voor.
gaveos , dat Jezus slechte een ligchaasn
in schijn had.
Ph.antasmagorie,f. soort van tooverlantaren.
Phantasmascope, 1n optisch werkenig , het'ce/k cent opengaande deer voorstelt,
waaruit een spookspet ee voorschijn
komt en in eens gestadig vergrootendo
gedaante den toeschouwsr nadert.
Phantasme , m. Schijosgezige , 0.
Pharaon , in zeker opal , Faro , o.
Phare, na. Vuurtoren, no., Baak , Vuur.
bank , -vr.
Pharier , M. zie Pigeon rainier.
Pharillon , M. Konafoor , waarin men een
viammend vuur maakt , om des yachts
de visschen te lokkeos , o.
Pharisaique , adj Pisarizeeuwsch.
Pharisaïsme , in. pharizeerewsche loer, yr.;
:fjg jjuiclsel.arij, Vf.
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IlL

Pl2arizeêr , m,; fig. Hui*

op het ligchaam te doen ontstaan, a.
PhL]iX no. Peniks , m.; fig. Feniks , at.

chelaar, rn
Pharmaceute , in. bij de ouden , 4po:he-

ker , /Jrrsenijrnenger , m,
Pharmaceutique , adj. drtsenijbereidkundig. , f. Artsenlfbereidkunde , Apo.
thekerkunde , vr.
Pharniacic , f. Apôthekerkunde , Artsenij.
bereidkundo , vr. - , 4po:heek , yr.,
Artsenijwinkel, tb.
Pharmacien , m. 4pot/zeker , 4rtsenijbereider, fl2.
Pharmacire , f. Bitumineus hout , o.
Pharmacochimie , f. 4pot/iekersscheiléun.
de , vr.
Pharmacolithe , f. Vischsteen , nz.
Pharmacologic , f. Artsenijbereiding , vr.
Pharmacologique, adj. Tot de artseisijbe.
reiding behoorende.
Pharmacope, zie Pharmacien.
Pharmacopée , f. Pharmacopea , vr., hand.
boek der apothekers , a.
Pliarmacopole , in. 4rtsenijbereider 4po.
theker, m.
Pharrnacoposie , f. 1/loeibare artsenij , vr.,
Geneesdrank , no,
Pharmacotrite, no. bij de ouden, Kruidenstamper, no.
Pharnaque , no. zekere priester bij de
,

Cvie ken.

Pharoale, f. Gedicht van Lucanus over
den oorlog tussC/ben Caesar en Pompe
'us.
Pliaryngé , be , Pharyngien , mie , adj. Tot
de opening van den slokdarm behoo.

-

rende.
Pharyngo-glossien , adj. m. , als : Nurf -,
on : , no. Zenuw van het negende
paar • vr.
Pharyngographie , f. Beschrijving van de
opening des slokdarrns , vr.
Pharyngologie, 1. Leer van het gebruik

der opening des siokdarms, vr.
Pharyngo-palatin , dj. in., als : Muscle -,
ou: -, m. Spier, die tot het ge
henielte en de opening des slokdarms

behoort, vr.
Pharyngotome , no. zeker lancet.
Pharyngotomie , 1. Keeloperatie, vr.
Pharynx, m. Opening van den slokdarm,vr.

Phase, f. Sch ijngestalte (eener
Phaséole , f. zie Faoéole.

.planet),vr.

Phébus , no. Phoebus (d. 1. dpollo of de
Hoogdravende en sam
zon), os:.
derige stijl, no. ; ook : Winderigheid
Gezwollenl2eid (van stijl) , vr.
Phelloplastique , f. 1Vabootsing in kurk,
Kurksnijkunde , vr.
-

Phénicoptère , f. zie Flamtuant.
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Phénigne 5 f. Middel, om kleine lilaasjes

* - , een gesternte , Feniks , no.
Phénomène , uh. Luchtverschijnsel , a.,

Verheveling, Luchtverheveling, vr.
* - , Verschijnsel , o.; fig fam. C'est
11fl - de vous voir , Het is cone zeldzaauo/2eid, u to zien.
Pliérécratien , adj. m.„ als : Vers -, Iers,
dat eenen dactylus tusschen twee spotsdeën heeft.
Phréphaties , f. p1. zekere feesten ter esre van Proserpina.
Phérépharte , adj. bijnaam vats Proserpina , Duivendragend.
Phialithe , f. Fleschvormige Steen , at.
Phidities , f. Pl. Openbare maaltijden (der

Grieken), no, moors'.

Philadeiphe , m. w. gebr. ,

Broedermin-

ner, at.
Philanthrope , m. Menschenvriend , at.
Philanthropie , f. Menochennoin , vr.
Philanthropique , adj. Menscislievend , Phi-

lanthropisch.
Pbularque , no. Hoofd van eenen stam te
Athene, o.
Philautie , f, sv. gebr. , Zeifliefde , 'vr.
Philèlie, f. bij den ouden. Lied, ter eere
van Apollo , 0.
Philharmouique , adj. De harmonie berninnend. *_, in. Muzijkvriend, at.
Philiâtre, no. Liefhebber der geneeskunde , M.

Philippe, m. Philippus (d. i. cone munt,
te iVlilaan van f te Modena
f 2 .92) , no
Philippique , f. fain. Satire , vr. , Schot.
schrift, a.
Philodoxe , m. et f. Die zijn gevoelen
standvastig aankleeft.
Philogynie , f. ongebr. , Liefde i'oor de
vrouwen , yr.
Philologie , f. Fraaije letteren , yr.
Philologique, adj. Tot de fraaije letteren
be/soorende, Leeterkundig.
Philologue , fl1. Leeterkundige , Philobog, no.
Philomatique, adj. Tot de liefde voor da
wetens chappen heb oorende , Letter/jevend , Letterminnend ; Société -, Let-

terlievend genootschap, o.

Philomèle , f in de fabell. , Philomela 9 vr.
*_, bij (licht. , Filomeel,vr. , Nachte-

gaal, no.

Philopatridalgie , f. Ziekte door het heinz-

snee veroorzaakt, yr.

Philopatridomanie , f. Overdrevene vader.

landsliefde, 'yr., J-leimwee, o.

Philosophaille , f. Hoop wijsgeeren (dor
3 8de eeuw) , M.
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Philosophailler, v. n. Den ,vijsgeer uitPhilosophale, adj. f. , als : Pierre —, Steen
der -wijzen, m.

Philosophaste, Philosophatre , Philosophiste ,
m. bij de vrienden van domheid en bijgeloof, Wijsgeer , Gewaande wijs

Philosophe, m. Wijsgeer, Filozoof,

Warmtestof.) * —, adj. , a Is : Maladie — a
Heete ziekte, yr.

hangen.

-ger,m.
M.

*—, Goudmaker, m. *—, adj. »ijs
-geri.

Philosopher , v. n. Ph i losopheren.
Philosopherie , f. bij de vrienden van dom.
heid en bijgeloof, Il7ijsgeerte, Gewaan.
de wijegeerte , vr.

Philosophesque , adj. bil de vijanden der
verlichting, Zoo genaamd wijsgeerig.
Philosophie, f. Wijsgeerte, Wijsbegeerte,
vr. * --, bij drukk., zekere drukletter.
Philosophique, adj. Phi'osophiquement, adv.
Wij.sgeerig; van hier : or —, Goud der
alchymisten, o. * —, in de geneesk. , zie

lVIéthodique.
Pbilosophisme, tn. zie Pbilosopherie.
Philosophiste, m. zie Philosophaste.
Philotechnie , f. Liefde voor de kunsten,
Kunstmin , yr.

Philotechnique, adj. Kunstminnend , Kunstlie >>end.

Philothésie, f. bij de Grieken, Drinken
van elkanders gezondheid, o.

Philtre , m. Liefdedrank , m.
Phirnosique, adj. Door eene vernaauwing
der voerhuid veroorzaakt.

Phimosis, na. Vernaauwing der voorhuid , vr.

Phitolitite, f. Steen reet het afdruksel van
een ligchaam uit hetgroeijend rijk, m.

Phlase , f., Phlasrne , m. Kneuzing (van een
been), yr.

Phlkbographie, f. Beschrijving der aderen, vr. meert'.•

Phlébologie, f. Verhandeling over de
aderen, vr.

Phléborrhagie, f. 2derbreuk, vr.
Phlébotome, m. Kniplancet, o.
Phlébotomie, f. 4derlaten, o. *—, dderlating, vr.
Phlébotomiser, v. a. Aderlaten , Laten.
Phlébototniste , m. 4derlater , m.
Phlégéthon, m. in de fabella, Phlegeton,m.
Phiegmagogue , zie Flegmagogue.
Phlegmasie, f. Ontstekingsziekte, vr.
Phlegmatique , zie Flegmatique.
Phlegmatorrhagie, f. Neuslooping, vr. * .,
bij paarden , zie Morfondure.
Phlegmoneux, zie Flegmoneux.
Phlogistique, m. in de oude scheik. , PPuurstof, Vlamstof, vr. (thans bedient men
zich in plaats daarvan van Calorique s

Phlogoïde , adj. van het gezigt, Zeer
rood.
Pblogopyre, f. Ontstekingskoorts , vr.
Phlogose, F. Ontsteking zonder zwel ling , vr.
Phlyacographe, m. bij de ouden , Schri j .
ver van parodiën , m.
Phlyacographie, f. Parodie , vr.
Phlyc{ène, f. Uitslag , m. , Huidpuistje , o.
Phlyc,1énoïde, adj. Naar uitslag gelijkende.
Phobetor , m. in de fabelt., een van de drie
droomen.

Phobos, f. in de fabelt. , Vrees, vr.
Phoenigme, zie Phénigme.
Phonascie , f. bij de ouden , Oefening der
stem (voor den zang, enz ),vr.

Phonasque , m. bij de ouden, Onderwijzer
der zangkunst, enz. , m.

Phonique , f. Geluidkonde vr. * --, adj.
als: Centre — , Plaats , waar bij eens
,

echo de spreker moet staan, vr.

Phonocamptique , adj. als : Centre —,
Plaats , welke de stem terug kaatst en
dus de echo vormt , vr,

Phonomètre , m. Geluidmeter,, m.
Phoque, m. Zeekalf, o.

Phorbéion, m. bij de ouden , Fluitriem, m.
Phorminge , f. zeker snaartuig der ouden.
Phoronomie , f. Kennis van de beweging
der vaste ligchamen en der vloeistof.
fen, vr.
Phoronomique, adj. Betrekkelijk de phoronemie.
Phosphate , m. Phosphorzuur
Pnosphaté , ée , adj. JJlet phosphorzuur ge.
mengd.
Phosphites, m. pl. Phosphorzure zouten,
o. meere.
Phosphore, m. Phosphorus, in. *--, zie

, o.

Phosphorus.
Phosphoré, ée, adj. Waarin phosphorus
komt.
Pbosphorénesès, f. pl. Phosphorziekten,
vr. meere.
Phosphorescence, f. Phosphormaking , vr.
* —, Lichting, vr.
Phosphoreux, use, adj. Door phosphorus
voortgebragt.
Phosphorique. adj Phosphoriek. *—, als: Co-.
lonne —, Lichttoren, m., Lichtzuil, vr.
Phosphorisation , f. Phosphorisatie , vr.
Phosphorus, m. Morgenzster, vr.
Posphure. m. Phosphorhoudende zelfstandigheid , vr.
Photbophore, zie Porte-lumière.
Photologie , f. verhandeling over het
licht, vr.
Pbotomètre, In. Liclotmeter , tai.
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Photosciatérique, f. Zonnewijzerkunde, vr. Physcocéphale , in. zekere opzwelli ng des
*—, adj. To; de zonnewijzerkunde behoofds.
hoorende.
Pbysconie , f. zeker gezwel aan den buik.
Phrase, f. Volzin , m. , Uitdrukking , ; Physicien , m Natuurkundige , m.
Spreekwijs, vr. ; van hier: Parler par Physic=a-mathéareatique, adj. Natuurwis
phrases
Gezocht spreken; Diseur ou I
kundig.
Faiseur de phrases , zie Phrasier. *--, I Physiognomonie , f. Gelaatkunde, vr.
in de toonk. , Phrase , vr. *--, als : j Phy siosrwmonique, adj . Gelaat,kundig, Over
-- botanique, Korte beschrijving eener
de gelaatkunde.
plant, vr.
Physiographie , f. Beschrijving van de

Phraséologie, f. Schrijftrant , m., Constructie, vr.
Phraser, V. n. in de toonk., Phraseren.
* _, V. a. Phraseren.
Phraseur , m. ongebr. , zie Phrasier.
Phrasier, m.Gemaakte spreker, Iemand, i
die op eene gemaakte wijze spreekt of I
schrijft, m.
Pliratriarque, m. Overheidspersoon te Athe.
ne, welken de leden van eenen zelfden
stam elkander gat=en, o. »:eery.
Phréatis , Phréatium , m. zekere regtbank
te Athene , om diegenen te oo rdeelen ,
welke wegens eereen tweeden moord ver.
volgd werden , en welke , zich niet
verzoend hebbende met de bloedver.
wanten desgenen, dien zij bij ongeluk
gedood hadden, in ballingschap leef.
den tot deze verzoening.
Phrénique, adj. Tot het middelrif be.
hoorende.
Phrénitis , f. zie Paraphrénésie.
Phricoïde , adj. van koortsen , Koud , Ge=
we/dig koud.
Phrontistes, m. pl. Bespiegelende chris.
tenen , m. meerv.
Phthiriasis, f. Luisziekte, vr.
Phthirophage, adj. Luisetend.
Ph ► hisie , f.Tering, vr.; — pulmoncire ,
Longsering, vr.; -- dorsale, Rugte ring, vr. ; — oculaire, eene oogzïek•
te , welke de voorwerpen grooter doet
zien , dan dezelve tivei- kelijk zijn.
Phthisiologie, f. Verhandeling over de
tering, vr.
Phthisique, adj. Teringachtig.
Phu , m. zie Valériane.
Phygéthlon, m. zeker gezwel.
Phylactère , m. zeker amulet. * —, Gedenkzetel (der joden) , vr.
Phylarque , m. zie Philarque. * --, bij de
Griek. keiz. , Opperhoofd der hulptroe-

pen, o.
Phyllie, f. Wandelend blad, o.
Phyllithe, f. T7ersteend blad, o.

Phyllobolie , f. bij de ouden , Werpen van
bladen, o.
Phyllomanie, f. Overmaat van blade.
ren , o.
Phyma, m. Huidpuist, vr.

voortbrengselen der natuur , vr.
adj. Tot de natuurbeschrijving behoorende.
Physiologic , f. Kennis van het , menschelijke ligchaam , Physiologie, vr.
Pliysiologiq ;je, adj. Physiologisch.
Physiologis,e , m. Kenner van het mensche•

Physiographique,

lijke ligchaam, Physioloog, m.
Physionomie, f Gelaat, Gezigt, o. * --,
Gelaatkunde, vr.
Physionomiste, m. Gelaatkundige, Ge.
laatkenner , m.
Physionotrace, m. zekere teekenaap.
Physique , f. lVatussrkunde , Natuurleer,
vr. * --, adj. Natuurkundig, Tot de
natuurkunde behoorende, Physiek. *— s
m. fare. Natuurlijke gesteldheid, vr.
Physiquement , adv. Natuurkundig, Phy-

siek.
P^tysocèle, zie Pnetimatocèle.
Physocéphale, zie Physcocéphale.
Physomètre, f. zie Tympanite de la matrice.
Phytolithe , f. Steen met het afbeeldsel
eener plant , M.
Phytologie, f. Verhandeling over de plan.
ten , vr.
Phytomorphite, f. Steen, welke een' boom
of eene plant voorstelt, m.
Piaculaire, adj. klerzaenend ; Sacrifice --,
Zoenoffer, o.
Piadet , m. scheepsw. , zeker vaartuig in

de Dardanellen.
Piafer, v, n. van een paard, Trotsch stap.
pen , - Moedig stappen . *—, veroud.,
Snoeven, Zwetsen.
Piaffeur, adj. m. , als: Cheval—, Paard,
hetwelk de voorpooten hoog opbeurt ?
en van daar een' moedigen gang heeft,o.
Piailler, v. n. fam. van kinderen, Buie.
balken, Sjanken. * —, fam. van vol wassenen , Schreeuwen , Krijschen.
Piaillerie , f. fam. Geschreeuw, o.
Pwailleur , m. fam. Schreeuwer , m.
Piailleuse , f. fam. Schreeuwster , yr.
i
Plan m. zekere ziekte.
Pianiste , m. et f. Pianospeler , m. , Piano.
speelster, vr.
Piano, adv. Zacht , Piano.* — s m. zie
Piano•forté.
Piano-forth,m. Forte -piano, Piano.fo rse i
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Plast, Piaste M. Oude Pool, Echte Paoi,tn.
Piastre , f. Plaster , ,,,. ; - forte, Harde
plaster, Dubbele plaster ,
riauier, v. n. van kuikens, Piepen, fig.
fam. Huilen, Weenen.
zekere maat.
Pic, in. Ilouweel, o ,
*_, zeker passementmakerswerk. *_,
,
in de aard.
in het pikete. , Piek.
rijksk., Hooge steile berg, Piek, m.;
van kier: A —, Loodregt; — a —,
Loodrege, Regtstandig. -, Specht, M.
Pica , m. Ongeregelde eetlust (waaraan
zwangere vrouwen , en meisjes met de
bleekzucht , sows onderhevig zijn. De
zelve doet haar kalk , krijt , kolen,
enz. eten) , we
Picacuroba, ei. soort van tortel.
Picadil, in. Groen , geel ofzwart gezvorden glas , a.
Picadon , in. Plaats , waar de weedascio
wordt kort gemaakt , vr.
Picajllon , m. eeo2e kleine kopermunt in
Piemon:.
Pication , f. Pekpielster , vr.
Pichet , m. in sommige streken , 4arden
drinkvat, a.
Pichina, in. zekere wollen stof.
Pichole , f. naam van de kleinste soort
van oljven.
Pichurine, 1. , als: Fève de—, vrucht van
zekeren min bekenden tanner.
,

Picolets, m. p1. Krammetjes aan den schoot
van een slot, a. nseerv.
Picorée , f. Strooptog: , in., Strooperij , vr.
Picorer, V. fi. fam, Senoopen , Op eenen
strooptogt uitgaan.
Picoreur, m. veroud. , zie Maraudeur.
Picot, m. Stomp (van eenen boom, enz),
aan kantwerk, enz., Omoog,
vr.
0. zeker bozetsel, Picoc,o. —,
soort van puneigen hamer. '0 , Net
voor platvisch , o.

Picote, f. in sommige streken, Kinderpokken , vr. vzeenv.
Picoté , ée , adj. fam., als — de petite
vérole , Pokdalig, Mottig.
Picotement, m. Seeking , Prikkeling,
:

vr.

Picôter , V. a. Steken , Prikkelen. * _,

van vogelen, Pikken aan, Jiepikken;
fig. Tergen, Samen.
Picoterie, f. fam. Terging , vr.
Pidoteux, m. Kleine pisschemsschuit, vr.
.,-, zeker vischnet,
Picotin , us. Maatje (haver) .> a.
Picrite , M. zie Chaux carbonatée magné-

sifère.
Picrochoic , adj. Zeer galachtig.

Picroinel , m. zekere kleverige stof in
de gal.

Picrospathum , m. zie Picrie.
idance , f. zekere hamer op vlotten gebruikelijk.
Pie, f. Ekster , us. ; fi g. Jaser comme ene
— (borgee) , Kakelen als een ekster;
Ii Croit avoir troué la -- au nid, Hij
meent den steen der wijzen gevonden
te hebben. * —, als: Froinage It la —
Witte kaas , vr.— , adj. , als t Che-

val 4, Bont paard. _ , als : Oeuvre
—, Godvruchtig werk, I'room werk, a.
Pièce , f. Stuk , o. ; — de terre, Stuk
lands, a.; - de blé, Stuk korenland,
a. , Pièces de rapport , Stukken hout,
en:;. ter voorstelling tenen teekening;
Mettre en pièces et morceaux , Van el-

kander breken, In stukken breken.
Stuk „ Deel, vi, ; — a —, Stukswijze
Cent pièces de bécail , Honderd stuks
vee. '°-, Stuk, a., Lap, Brok, no.;
Etre tailié en pièces , In de pan gehak
worden ; fig. Etiuporter la — , Met bit.
ten/sold spotten of schimpen „ Bitter
zijn; fain. Acconmoder q. q de toutes
pièces. Alle mogelijke kwaad van iemand zeggen ; spr. w. Donner It q , q. la
nsonnaie de sa — Iemand use: gelijke
munt betalen ; Ii a en Ia inonnale de sa
— , Men heeft hem met gelijke munt
betaald; Etre près de ses pièces, Slecht
met Zijne zaken staan; Donner is
q. q. , Iemand eene fooi geven. ..
Stuk (laken, linnen, enz.), o.; Il manque dccx antics a cette —, Er ontbreken
twee ellen aan dit stuk. * Stuk'
vat, 0 ; — de vie, Stukoat wijn; —de
charpente , Soak timmerhout, a.; Armé
. de toutes pièces, Geheelgewapend. °'-,
Vertrek, a., Kamer, vr. Stuk
(geld), o ; — de tronte sons , Daalder,
no. ; — de dccx sous , Dubbeltje , a.
bij artill., Stook (geschut), o. ; van hier:
—. de vingtquat'e livres de balie, Vierentwintigponder , m. ; — de campagne,
Veidstak , o. ; Pièces de batterie , Zwaar
geschut, o. —, in den vestingb. , als:
Pièces détachées 4fo,'ezonderde suerken , a. weers'. —, bij groote plegtigheden , als : — d'honneur, Eerestuit , a.
* —, als : - d'escoisac , Buiklap , rn ;
— de coroparaison , Model , a. — , in
de letterk. , Stak , o.!; — de th éâtre,
Tooneelotuk, a.; van hier: Petite —,
Nastuk Nastukje , a. ; - de poése
Dichtstukje , a, , - fugitive , Los stukje , 0. ; faze. — d'éloquence , Ilersen
, vr. ; — justificative , Bijlage -vrucht
, in de
Nadere t o elichting, vr.
toonk. , Stuk , Jjluzijkstnk , o. ; :_. de
VjOiQfl Stuk voor de viool, a.; fig. fam.

NEC
jouer (os Faire) une - a q. q., Iemand

eene poets spelen , eenen trok spelen;
Jouer une - cruelle a q q., Lui faire
tine - sanglante , 1enard grootelijkt be
Jeedigen of benadeelen ; La - eat plai.
sante , bonne, De poets , die »zee hem
gespeeld heeft, is aardig., bij
regtsgel , Stuk, o.
- , in het schaakspel , Stuk , o.
, fa rn . voor tenen
persoon , als : C'est tine bonne , fine
-, niéchante -, [Jet is een slimme
vent, een loos wijf.
Piécer, V. a w. gebr., Lappen.
Pied, in. l"oet , m. ; - droit, Regter.
voet , m. ; Marcher our la pointe (In -,
Op de teenen gaan ; Se tenir sur les
pieds , Op de been zijn ; Aller a , Te
voet gaan; Voyager t -, Te voet reizen , Eene voetreis doen; Depuis Ia
tête jusqu'aux pieds , Van het hoofd tot
de voeten ; Arme de - en cap, Van top
tot teen gewapend; A - sec, Droeg
voets ; Marcher pieds nos, Blootsvoets
gaan; Ennnener q. q pieds et poings
liés, Iemand aan handen en voeten ge.

bonden wegbrengen ; Dormer on coup
de - Is q q., Iemand eessen schop geven ; Fouler aux pieds , Met de voeten
trappen; Tomber aux pieds de q. q.,
Iemand te voet vallen, Eenen voetval
'voor iemand doen; Valet de - , Voet
knecht, Lakeim.; Geno cle , Voetknechte , Soldaten (te voet) , on. mearv.
Voetvolk , o.; Attendre de - ferone,
Moedig afwachten; Combattre de - ferme. Moedig vechten, Gtcnen vinger
breed wijken; Lâcher Ie , Wijken;
n

Gagner an - , 1"iugten , De vlugt tie.
men , Het hazgpad kiezen ; fan. Vou
lee-vous donner on coup de - jusque-à'?,
Wilt gij zoo ver gaan ? ; 11ettre - a
terre, 4fstijgen , Uitstijgen , Fan het
paard of Uit het rijtuig staftpen; A
voir Ut] pied-a-terre , Jrgens een optrekje hebben; Avoir le - a i'éi , Den
voet in den stijgbeugel hebben , Op zijn
vertrek staan ; fig. in de gelegenheid

zijn , era zijnfortuin to maken ; C'est

nioi qui lui ni mis IC - a l'étricr, iie heb
hem in den zadel gezet; Ne pas nietcre

Ie - dans one maison , chez q. q. , Geenets voet in een huis ,. bij iemand zetten ; Aller - a - , Voetje voor voetje
gaan ; fig. Omzigtig te werk gaan;
ook: Langzaam vorderen; Aller de bon
- dans one affaire , diet ijver hij eene
zaak te werk gaan ; fan Haut le -,
,Komt, Laat ens gaan , Vertrekhen wij;
Jl a fait hant ie - , HIJ is verdwenen,
Hij heeft ziele uit het stof geninaki;
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Prendre q. q. an
levé, Iemand hij liet
minste woord aanranden; Ne savoir sur
quel danser, . Niet weten „ wat meto
zal aanvangen . Radeloos zijn; fig. Etre our on bon - , Op tenen goeden voet
zijn ; Etre sur nu bon - dans le monde,
Bij de wereld in aanzien wezen; Etre
sur on bon - avec q Q , Met iemand
op eenen goeden voet leven ; Mettre q q.
our un (on our le) bon - , Iemand voort
helpen ; ook : hem naar zijne hand zetten; Mettre q. ch. Sons les pieds, Iets
verachten of versmaden; Tenir - a boule , Voet hij stek houden ; Avoir toujoure
Ie - en l'air , un - en l'air , 4ltijd its
beweging zijn; Avoirbon —, bon oeil,
(van tenen grijsaard,) Nog al zijne
zintuigen hebben ; Avoir tronvé chaus
auTe a son -, Gevonden hebben, wat
ons voegt ; ook : Zijnen man gevoniieoz
hebben; Sc tirer one épine do - , Zich
uit de verlegenheid gered hebben; So.
cher sur -, in eene hevige beweging
zijn; Faire le de grue , Lang staan
schilderen of wachten; Tirer - on nile
de q ch. , Eenig voordeel van iets ieb.
ben; Avoir déjà on dans Ja fosse,
Met den eenen voet in het graf gaan
of staan ; Etre encore sur ses pieds,
Er nog af kunnen , 1Vg kunnen terug
treden ; U tombe toujours sur seS piods,
Hij verliest er nooit iets hij ; Il. ne
pent que totnber our sea pieds, Zijn aoe.
stand kan niet erger worden ; Couper
l'herbe sons Ie - a q. q. , Iemand het
gras voor de voeten wegmanijen; J'ai
0th our - route la unit, ik ben den ;n.
cIien nacht op de been geweest; Etre
sur - de grand maim, 's Morgens vroeg
op zijn; Mettre our -, Op de been boengen ; Officier en - , Officier in active
dienot,m,; Avoir Ie - macin, dan liet zee.
leven gewond zijn; Il y a -, (van eene rivier,) Dezelve is niet zoo diep,
of men kan het hoofd boven water hou
den ; fig. Prendre - , Zich vastzetten,
Zich vestigen , Lonen vasten voet krif.
gen ; Pièces de phsiis -, Vertrekken O
etc zelfde verdieping; van hier: Plainpied, Woning op de zelfde verdieping,
vr. ., zie ook Pico-plat , Peed.poudreux ,
Va-n u—plods, en Bot.,
van dieren „
de devout , Voor.
kloet , Poot , rn ;
poot, in.; - de derrière, 4chterpoot,
na, ; fourchu , Gespleten voet, m.;
- du montoir , LinfrervoOrpOot (van eem.
paard), na. ; - hors da montoir, Reg.
tes'yorboot , m. ; Petit -.3 Binnenste
van den poot eens paards , o. ; Faire
euf, Bene'; nieuwe's hoefkrijgeos; Ga,
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loper sur Ie bon - , Den regterpoot het
eerst opbeuren ; Galoper sur Ie mauvais
-, Den linkerpoot eerst opbeuren; -de cochon , Varkenspoot , m. ; --- de
veau , Kalfspoot, m ; Petits pieds , (bij
koks,) Xi in gevogelte (als patrijzen,
kwartels , enz.) o. * - , bij jagers , Voet,
m. , Spoor , o. * - , als : - fourché , Regt
ep het vee met gespletene voeten , o.; fig.
Pieds de mouche, zi e Mouche; fig. Disputer
sur un - de mouche , Om een haverstrop
twisten. *-, onderste van iets, Doet,
in.; - d'un arbre , Poet van een' boom
m. ; van hier: Boom, M. , Stuk, o.;
Cent pieds d'arbres, Honderd boomera,
Honderd stuks boomen, m. nseerv. ; cornier, IVl erkboom , Grensboom, m.;
ook: (aan eene koets,) Stijl , m.; (aan
timmerwerk ,) Stijl, m. * _ , van som.nsige gewassen, Stam , Pol, m., Plant,
vr., Struik , m. ; - d'oeillet , fingelierstruik, ,ngelierpol, m. *-, On..
fierste Benedenste, a., Poet, Poot,
.m.; van hier : Le - on Les pieds du
lit, Het voeteneind ; - d'une balance,
ijzer, hetwelk de balans houdt, o.
* - , bij brouw. , als : Avoir - de le.
vain , wordt gezegd, twanneer de gist
in evenredigheid is van het bier, dat
zijj willen brouwen. s-, als : - de
eire , Droesem van was , m. * - , als :
Donner du - à une chelle, Eene leér
schuin zetten; Raser one maison rez (ou rez terre), Een huis tot den grond
.toe afbreken ; fig. Mettre un homme an
-- du niur, zie Mur. *-, zekere leng.
$ emaat , Voet , m. ; - carré , Vierkante
-voet, m. ; fig. fam. Avoir on - de nez ,'In
zijne verwachting te leur gesteld worden, Met de broek op den kop te huis
komen ; Je voudrais être cent pieds sous
terre, Ik wenschte, dat ik honderd voet
.onder de aarde was; Réduire un plan
an petit - , Een plan verkleinen; fig.
.Etre réduit au petit -, Tot eenen minderen staat vervallen zijn ; Au pied de
la lettre, Letterlijk; Expliquer an - de
lalettre, Letterlijk verklaren; Prendre
au - de Ia lettre , Letterlijk opvatten;
Si votes lui donnez ut] -, it en prendra
deux , it en prendra quatre , Wanneer
men hem eenen vinger geeft , neemt hij
degeheele hand. * -, in de versk., Voet,
m. * - , in de bouwk. , als : - droit ,
Stijl (aan deuren , enz.), m. *-, soort
van kant , .dchterwerkje , o. * - , bij
verw. , Eerste) verw, Eerste kleur (b. v.
blaauw , om naderhand zwart te ver.
wen), vr. * - , Met m. ; Sur le - étran.
gee, Op dens voet als aan vraag:.
t

:

,

,

'

den ; Cur Ie - de, prép. Tegen ; ook
Op den voet van , Naar evenredigheid

van; fig. Etre sur le - de bel esprit,
Voor een fraai vernuft doorgaan ; Se
mettre sur Ie - d'un homme de qualiré
Voor een' man van aanzien wi llen doorgaan ; Se mettte sur Ie - de faire q. ch.,
Zich het rept aanmatigen, om iets te
doen; fam. Sur le - oh sont les chases,
Zoo als de zaken zijn ; Sur ce pied-là,
Op dien voet , In dat geval ; fig. fain.
D'arrache-pied, Achtervolgen:, plan één
stuk , Zonder ophouden. * _ , in de
plantk. , Voet (van eenen paddestoel), m,
Pied-de-boeuf, m. soort van kinderspel.
Pied-de-chèvre , m. zeker werktuig, Koe
bij timmerl. , Steunsel-voet,m.*
of Been van eenen bok , o. , zie B coq.
* - , bij horlogiem. , werktuig tot het
losspannen van veren. *--, zekere aan.
eenvoeging van stukken hout. *-, bij
boekdr. , werktuig om de ballen los te
maken.
Pied. d'entrée , m. Stuk , waartegen het
portierslaat o.
Pied-d'étape, m. zeker werktuig der spijkersmeden.
Pied de fontaine , M. Voetstuk voor een
at'aterwerk , o.
Pied-de- griffon , m. zekere haak der ver&
loskundigen.
Pied-de• mouche, m. in drnkk., zeker teeken.
Pied de-vent , m. Lichte streep aan den
horizont bij betrokken weer, vr.
Piédestal , m. Voetstuk , o. , Voet , m.
Pied-fort, m. Proefmunt, vr.
Pied.horaire, m. Secondeslinger, m.
Piédouche , m. Toet, waarop een borst•
beeld rust, m.
Pied plat, m. fam. Verachtelijk mensch, en.
Pied poudreux,m. Landlooper,Zwerver,m.
Pie grièche , f. zie Grièche; fig. fam. Hel
Veeg, vr. , Ondeugend wijf, o.-levg,
Piége , m. Strik , Valstrik , m. , Val ,
vr.; fig. Tendre des piéges , Strikken
spannen, Lagen leggen.
Pie-rr.ère,. f. Dun hersenvlies , o.
Pierraille,f Kleine steentjesofkei tjes,o.mrv.
Pierre , f. Steen , m. ; - It bétir , Metselsteen, m.; - de taille, Hardsteen, m.,
4rduin, o.; Tailleur de -, Steenhouwer, m. ; Tirer de la pierre dune carrière , Steen uit eene groef halen;
Poser la première - , Den eersten
steen leggen ; - flère , Harde steen,
m.; -- franche , Voortreffelijke steen,
m.; - pleine, Volkomene steen, m.; gelise verte, Versche steen, m.; - an
binard , Bloksteen , m.; - débitée, Ge.
zaagde steen, ns.; d'écbantillion.7, Be'
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stelde steen , m. ; — d'encoignure , Hoek.
steen , m. ; — ébouzinée , Steen , waar.
i'an men de weeke deelen heeft wegge.
nomen,m ; — en chantier, Steen , welke
gereed gezet is , om te worden gehouwen , m.; — émillée, Vierkant gehouwen steen , m. ; — d'évier, Gootsteen,
m. ; — de meute , — meulière , Molen.
steen , m. ; Pierres sèches , Drooge stee nen , ( d. i. waarbij geen kalk ge
meere. ; -- alectorienne-bruikts,)m.
on — de coq , PHaansteen , m. ; — apyre, Tegen het vuur bestande steen ,
m;; — à détacher, Vlaksteen, Vlakbal ,
m.; -- U fusil , Vuursteen , m. ; — a ai guiser, FYetsteen , Slijpsreen, m.; --- a
étamer, Yerfoeliesteen , m. ; — de torrent, Steenen pijpvorm , m. ; — d'aimant, Zeilsteen , m.; — de bézoard ,
zie Bézoar<l; -- de mine , soort van steen;
— ponce , Puimsteen , :rz. ; -- de touthe , Toetssteen , m. ; — précieuse, -fine , Ede/gesteente , o. ; — a choux,
Kalksteen, m.; — à planre., Gipssteen,
m. ; — infernale , Helsche steen , Lapis
i nfernal is , m. ; — a brunir , Bruineer.
steen, m. ; — à broyer, Wrijfsteen ,
m. ; — à passer, Polijststeen , m. ; —
philosophale , Steen der wijzen , m.;
fig. fam. Trouver des pierres en son chemin, gele beletselen ontmoeten , Vele
tegenkantingen ondervinden ; Jeter des
pierres dans Ie jardin de q. q. , Iemand
schoten onder water geven; Jeter la —
a q. q. , Het op iemand gemunt hebben,
Iemand over iets berispen ; Faire d'une
— deux coups , Twee vliegen met éénen
klap slaan ; I 1 gèle Is — fendre , Het
vriest , dat het kraakt; fig. -- angu.
laire , Hoeksteen , m. ; — d'achopement,
Steen des aanstoots,m. * _, in de geneesk.,
Steen , m. , Graveel , o. ; Avoir Ia —
Het graveel hebben; Opération de la—,
Snijdon van den steen, 0; Taillerq q.
de la — , Iemand van den steen snijden.
Pierre-de-choin, zie Choin.
Pierre-de-dragon, zie Draconite.
Pierre-de-glace, zie Cryolithe.
Pierrée, f. Steenen waterleiding , vr.
Pierreries, f. pl. Edelgesteenten, o. mrv.
Pierrés , tn. pl. Steenen , waarmede men
vischnetten vastmaakt , m. meere.
Pierrette, f. Steentje, o.
Pierreux, use , adj. Steenachtig , Steenig,
Vol steenen. * — , van vruchten , Steenachtig.
Pierrier , m. Draaibas , m. * — , Steen.
stuk , o.
Pierrot, m. Kluchtige boer op het Itali•

aansche tooneel , en.
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Pierrures, f. pl. Bogtige knobbels beneden
aan het gewigt van een hert, m. m?v.
Piété, f. Godsvrucht, Vroomheid, God••
vreezendheid, vr. *—, Eerbied, m.,
Liefde (voor zijne ouders , enz.),vr.;
— filiale, Kinderlijke liefde, vr.; zie
ook Mont. * — , zie Fourchet.
Piéter, v. n. Voet aan moet houden. * • ,
V. a. scheepses. , als : -- le gouvernair. ,

Peilteekenen aan het roer maken. * •-

(se) , v. pr. belagch. en w. gebr. w.,

Zijne maatregelen tegen ... nemen,
Zich aankanten (tegen, contre).
Piétin , m. Bene schelp.
Piétiner , v. n. fam. Met de voeten scanspen, Stampvoeten.
Piétisme , m. Overdrevene godsvrucht, vr.
Piétiste , m. et f Pietist , m. en vr.
Piéton, m. Voetganger, m. *--, Loo.

per, m.

Piéconne , f. Voetgangster , vr. * -- , Loop-

ster

,

vr.

Piétot , m. zekere munt op Maltha.
Piètre , adj. , Piècrement, ade. Ellendig ,

Brmzalig , Pover , Povertjes.
Piètrerie ,. f. fam. Zaak van geene waarde,

vr., Nietig ding, o.
Piette , f. Duikergans , vr.
Pietter, V. n. van sommige vogelen , Door

de honden opgejaagd worden.
Pieu, m. Paal, m.
Pieusement , adv. Godvruchtig , Vroom,
Godvreezend; Croire — , Heilig geloo-

ven, Uit vroomheid gelooven; ook: Op
het woord gelooven , Op goed geloof•
aannemen.

Pieux , use , adj. Godvruchtig, Vroom,
Godvreezend. * — , van kinderen, om.
trout ouders , Teeder. * —, als : Croyan-.
ce pieuse, Geloof uit vroomheid , Yroonn
geloof, o.; Pieuse croyance , Dwaling 0
vr. ; Legs — , Vrome giften , vr. nor".;
Fraude pieuse , Vroom bedrog , o.
Piezates, f. pl. zie Hyménopteres.
Piffaro , m. zeker btaasspeeltuig.
Piffre, adj. bas , Dik, Dik en vet.
m. (Piffresse, f.) Dikbast, Dikbuik,,
m. en vr. * — ; m. zekere zware hamer..
Pigache , m. Voetstap van een wild varken, welks eene nagel langer is dan
de andere, m. * —, adj., als: "Le sanglier a le pied — , Het wilde zwijn heeft
den eenen nagel van den voet langer
dan den anderen.
Pigeon , m. geslacht van vogelen , Duif,
vr.; -- de colombier, Slagduif, Tamrne duif, vr.; -- de volière, Volière.
duif, vr.; Paire de pigeons , Paar (leven
gepaarde) duiven, o.; IJne couple-den

de pigeons, Een paar (d i. koppel) dui..
;
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eve,, (om to eten), o.;
fiyard, etc,
zic Fuyard , Patu , Rainier ; - a Ja grosse

gorge, grosse -gorge, - grand gosier,
Kropper, m.; —ve1u, Ruige duîf,vr;
- a large queue, Staartduif, vr, ; paoti , Paauwstacsrt, rn ; - a capuchon,
Kapper , tJa.; - cuirassé 9 He lmduif, vr.;
- messager ets courrier , zie Messager;
- de rocher, Seeenduif, vr. ; - a cou.
ronue , Krooduif, vr. ; - collier, Rin.
gelduif, vr. ; - taribour , Trommelduif,
vr. ; - male , Doffer, m. ; - lemelle,
Duif (d. 1. liet 'vijfje) , vr.; Clou a
pigeons, Groote haakspijker, in.; fig.
fam. Goedhartig meusc/z , SC! , m.; C'est
nu - a plumer, liet is een vogel, dien
men plukken kan; spr. w. Ii ne faut pas
laisser de semer pour Ja crainte des pi-

gemis, Alen moet niet al te beschroomd
zijn. -, aan een vischnet , Lange
maat aan het begin van een vischPiet, vr.
Pigeonneau,tn. jonge duîf,vr. '—, naani

van verscheiden schelpen.
Pigeonner ,, v. ii. bij mete, , Knife met de

hand en den troffel opleggeos.
Pigeonnet, M. zekere appel.
Pigeonnier, te. Duivenslag, o., Duiven-

til, vr., Duivenhok, o.
Pigna, Pigne, rn. Zilverkoek, vs.
Pignocher, v. n. w. gebr. , Peuzelen , Zonder eetlust eten.
Pignon, us, Bovengevel, in., Ceveispits,

vr. ; spr. w. Avoir - sur rue , Een eigen' huis hebben. *_, Kern (van den
pijnappel) , vr., in de werktuigk.,
Rondsel o.Werk (van hennep) , o.

*_, Kamwol, vr.

Pignoratif, ive, adj, bij regesgel , Verbin-

deed.

Pigou

, M. op schepen , soort van kandelaar, Seeker, Insteker , vs.
Pigoulière , 1. Pikboot met gemetselde fornuizen 13 vr.
Pigrièche, zie Pie-grièche.
Piissiuie, adj. ongehr., Zeer vroom.
Pilastre , in. Vierkante zeil , vr. , Pllaster , no.
FiJau, in. Rijst met boter, of vet en

vieesch gekookt , en.

Tile, f. Stapel , vs. ; Mettre en -, Faire
one - de , Opstapelen , 4ae stapels
Zetten.Hoop , M. - , Zeil (eener
Steenen brug) , vr.- , bij papierm.,
Bak , tee. ; - a afileurer, Roerbak, na
a _ , hij visech., zekere lijn. * , hier
en elders, Steenen . oliebak, en.
Ro;rde bak , 14/eaarin men de appels
kneust, om appeidrasik te maken , na.
0 _ , JJmuntzjdc , Munt 5 vr., Wapen ,

PILO
epr. v. N'avoir ei croix ni -% Kruit
cccle vaunt hebben ; van hier : Jeu de
croix et -, zeker spel , waarbij mesa
een enuietseak opwerpt , ter'svljl men
kruis of munt raadt ; Jouer a croix et
—5 Kruis of munt spelen. *_, als:
- de Volta a Zult van Volta , Voltalsche
kolom, vr. zie Empile.
Pilée, f. you., Bak vol, na.
Piléole , 1. Buitenbiad der kiem , o...
Filer, v. a. Stampen ; van hier: fl'g. bij
krijgsl - du poivre ,.Langzaays voo/t
gaan.
Pilette, f. Woistamper, vs.
Pileur, m. Stamper, na.
Vraat , vs.
Pilidion, m. zie Cupule.
Pilier, in. Stijl, Pilaar, en., vr.; van
Icier: - butaur, Schoorpilaar , m , fig.
fans. Pilaar (d. 1. iemand, die ,gedurig ergens is); - de cabaret , Kroeg.
looper , na. *_, Latierpaal, na. °.-,
scheepsw. , als : Piliers de bitte, Spenen
van dc besiege, vr. nseerv.
PiIi.mixtion, f. zekere ziekte.
Pillage , na. Plundering , vr. ; Mettre au -,
Abaudonner an -, Ter plundering overgeven ; fig. fam. Sembier revenir dci -,
Er zeer schabberig uitzien ; Tout eet
an - dans cette maison , In dat huis
gaas het ongeregeld toe. 0 scheepsw.,
Geplunderd goed, o
Pillard, na. Plunderaar, vs.
PiJler , V a. Plunderen. _ , van honden
4anpsskken, van hier: Pille I, Pak aan!
* - , in sommige spelen , Het regt hebben , om de ge/leerde kaart te roo
-Ven,
Pillerie , f. Plundering , Rooverij , Gaauwdioverij, vr.
Pilleur, an, Plunderaar , Dief, na,
Pillu , in. een vogel.
Piloir , m. bij leêrber. , Stanapstok , vs.
Pilon , na. Stamper (van eenen vijzel, enz.)
vs.
, bij boekverk. , als : Mettre des
livrcs an -, Boeken in stukken sc/sen.
ren.
Pilonage , M. Stampen , Roeren , o.
Pilong , m. zekere Indische stof.
Pilonuer , V. a. Stampen. * .. , Roeren,
.
0 mrocren.
Pilori,m. Dril/tuisje, o. t(aak,vr.;
Pilorier, V. a. 4an de kaak zetten of
stellen.
Piloselle , cone plant, Muizeneor , 0.
Ronde zontPilot , M. zie Pilotis.
hoop , na., hij vissela. , zie Portion
, in sommige
de teosure de foile.
, Lompen , na. nar'.'.
streken , hij
*_, aan een orgel, zeker rneealtfl

stang/s tsr opening der kieppon.

PILO
Pilotage

PINN

in. Paalwerk, Heiwerk, o.
sclieepsw. , Stuurmanskunst 3 Scheepvaart, vr.; Ecole de , School voor
,

,

, Loodsen , Loo:de zeevaart , vr.
sen, o.Loodsgeld, o.
Pilote , in Stuurman , no.Loods,
Loots , m, , Zie ook Côtier , Lamaneur,
Hauturier. °—, aan een orgel, Staafje
ter opligeloig der kleppen, o.
Piloter, v ii. Iieijen , Palen inslaan.
— , V. a. Palen
Loodsen, Loo:seu.
—, In- of Uitloodsen.
in . . . heijen.
Piloteux , zie Picoteux.
Pilotins , to. p1. bij vissch. , Palen , Staken, m. neery.
Pilotis, m. Paal, no. ; meestal pl. , als:
Bâcir our Op paalwerk of palen
bon won.
]Pilule , f. Pil, vr.; fig. Dorer la —% Do

pil vergulden ; Avaler la -, Do pil
doörslikken .
Pilulier, na. Pillenpot, M., werk.

ruig , waarop men do pillen maakt.
Pilunine , Pilumnus , in. eene godheid hij
de Romeinen.
Pimbêche, f. fam. Nufje, 0., Nuf, vr.
Piment, to. Spaansche peper, vr.
Druifkruid, 0.
Pirnesouée , f. fain. w. gebr. , Nufje
Nuf, vr.
Pimpant, te, adj. fam. Opgedrild.
Pimpignon, In. in sommige streken, Strik,
waarmede netten vereenigd warden , M.
Pimplin , In. soort van Bengaalsche peper.
Pirnprenelle , f. Pimpernel , vr.
,

Pin, ei. Pijnboom , m.; Pomme de -,
Pijnappel, m.
Pinacle , in. Tinne, vr,; fig. fam. Mettre
q q sur le — , Iemand hemelhoog of tot
de wolken verheffen; Etre sur le -,

Hoog verheven zijn.
Pinariens, in. p1. Priesters van Hercules,
m. meert'.
Pinasse, 1, zeker vaartuig , Pinas , vr.
Finasses , f. p1. zekere Oostindische stoffen van boomschors.
Pinaster, in. Wilde pi/nboom , m.
Pitce , f. J7oorste deel van den voet eeni
ger dieren, van de klaanwen der her - , Schaar (van eenen
ten, enz., o.
-

kreeft), vr. P'oorste deelvan een
hoefijzer , 0.
— , p1. Pirices , De (vier)
voorste tanden van een paard. on. mrv.
* — , (Spits :olaopende)

vouw of plooi,
'er. -, Ijzeren handboom, Koevoet,
on , Breekijzer , 0. - , (Groote) tang
knijptang , vr. , Rand eener klok,

waartegen de klepel slaat, 02.
Pincé, in. in de toonk., soort van trem.

blant. * - , ée, adj.

Gemaakt,
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Gedwan.

, Gekunsteld.
Pincean , m. Penseel , 0. Coup de —,
Penseeltrek , m, ; fig. Penseel , o., Wijze van schilderen, vr, ° - , hij gray.,
gen

soort

van sc/sraper,

Schraapijzer,

o. °—,

in de siatuurk, , als : — optique , zekere
menigte

lichtseralen.

Pince-balle , m, Kogeltang , vr.
Pincée , f. Vingergreep , m. , zoo veel men
tnsschen den duim en eenen of twee
vingers houden kan ; de tabac s.
Snuifje,

o.

Pincelier , M. Penseelbakje , a.
Pince-maille, us. fain. Gierigaard, J7rek,
Inhalig

naensch, m.

Pincement, m, Afknijping, vr.
Placer, v.a.Knifpen; fi g. - q. q., Scho w
ten onder water geven. , in de
toonk, , Met de vingers bespelen , Spe.
lor op , Bespelen , Tokkelen. 'i—, in den
landb. , Afknijpen. *_, als: le vent .
Tegen den wind inkrimpen. * -sin de
rijsch. , Even de sporen laten voelen
* —, Den koek vormen. — s bij binders,
Den rug (van een boek) aanknijpen.

Pince. sans -rire, m. et f. Ilekelaar, no.,
Hekelaarster

,

vr.

Pincettes, f. p1. Tang, I7uurtang, vr.
AANM. Somtijds bezig: men het enkelv.,.
La pincette, —,Knijptangje, Tang/c,,,
Tangeeje, a.

Pinceur ,, m. w. gebr. , Kooi/per , m.
Pinche-bec , in. Spinsbek , a.
Pinchina , in. soort van grof laken.
Picçon , in. Neep , Kneep , vr. — , Pun t
van het hoefijzer , welke de punt der
hoefbedekt, vr.
Pinçnre, f. Valsclie plooi , welke het laken
bij het vallen krijgt , vr.
Pindarique, adj. Pindarisch, In den trant'
van Pindarus,
Pindariser, V. fl. fain. Gemaakt spreken,.
Pindariseren.
Pindariseur, m. fam. Gemaakt spreker, no.
Pitade , rn. fig. Pindus , Zangberg , m.;
Nourrisson du — , Voedsterling der zanggodinnen , m.
Pinéale , adj. f. , als : Glande - , Jiersenklier, vr.

Pinée , f, Beste stokvisch , m.
Pingouin , in. I7etgans , wr.
Pingue, 1. P'isscherspink , Pink, Vise/s..
schuit

,

vr.

Pinguin , zie Pingouiu.

Pinnatjfjde , atlj. Get/en!1 .
, adj. f. Met kleine blaadjes.
Pinoipèdes , us. Pl. familie van dieren,
*_ , adj . p1. Mc: de 31cr nagel: der
pooten its

een zelfde

'lies.
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Iinnulaire p f. Yin van verscheidene vis.
schen , vr.

•

Pinnule , f. Vizier van een' graadboog , o.
Pinot, m. zekere palmboom.
Pinque , f. zeker vaartuig , Pink , vr.
Pinson , m. Vink , m. ; Être gai comme un
—, Zeer vrolijk zijn. *—, zie Pensum .
Pinsonnée, f. T/inkenjagt in den nacht, vr.
Pinte, f. zekere maat , Pint, vr. ; pop.
Boire —, Een pintje drinken. Pinter, V. n. pop. Zuipen, Drinken , Bij
de fesch zitten.
Pintereau , Ui. W. gebr. , Kladder , Slecht
schilder , m.
Pi*iule, £ zie Foible.
Pioche, f. Houweel , o.
Piocher, V. a. Met een houweel open hak.
ken , losmaken.
Piochon , m. Kleine dissel der timmer.
lieden, m.
Pioler, zie Piauler.
Pion, m. in het schaaksp. , Boer, Pion,
m. * — , in het dammen , Schijf, vr.
fig. farm Darner Ie — h q. q., Iemand
de loef afsteken, Hem eens vlieg afvangen.
Pionner, V. a. Verscheidene pions weg
-nem.
Pionnier , m. Schansgraver , Pionnier , vs.
,
m.
Wijn
Piot, m. ongebr. , Drank ,
Piote , Piotte, f. Kleine gordel, vr.
Pipé , ée , adj. , als : Dé —, Valsche dobbelsteen , us.
Pipe, f. zeker vat, Pijp , vr., Ta.

bakspijp , Pijp, vr.; Fumer sa —, Zij•

ne pijp rooken. °—, bij molen., zekere kleine wig.
Pipeau, m. Lokfluitje, I7ogelflui tje , o.
*_, pI. Pipeaux, Lijmhalmen, ns, mrv.
(om kleine vogels te vangen). °.—,
Schalmei , vr.
Pipée, f. I7egelen met behulp van het lok
lijmhalmen, o.; van hier:-fluitjen
Faire la —, Alles voor eene dergelijke
vogelvangst gereed maken; fig. Attraper
IL

la — , In het net krijgen.

Piper, V. a. Net het lokfluitje lokken;
fig, fam. — q. q. , Iemand bij het spel
bedriegen , afzetten ; — des dis , bob.
belsteenen vervalschen.
Piperie, t. fam. Bedrog (in het spel), 0.
Pipeur , m. fain. Valsche speler , Bedrie.

ger , m.

Pipoir, m. bij molen. , Werktuig , om de
wiggen zamen te drukken, o.
Pipot , m. zeker honigvat`.
Pipris, m. soort van praauw.
Piquant, te , adj. Stekend , Scherp. * —,
ten aanzien van den .smaak, Scherp , Heet,

Bijtend. * —, van de koude, Hevig,
Scherp ; fig. van Bene vrouw , Innemend,
Indrukmakend , Boeijend , dantrekke.
lijk; van hier: Air —, Innemend voer
spotschriften, Scherp,-komen,.*—va
Geestig , Treffend; van hier: Beleedi•
gend, Schamper, Vinnig, Bits, Scherp.
* —, ten aanzien van het inwendige gevoel, Innemend, Treffend, Schoon. s—,
m. Stekel, m. (aan hulsebladen, enz.)
Pique, f. Piek, vr. * — $ in den kooph. ,
als : Traiter à la — avec les sauvages
Met do wilden zeer voorzigtig hande.
len. * —, fam. Bitterheid , vr. , Wrok,
m. * — , m. in het kaartsp. , Schoppen;
Roi de —, Schoppenkoning , ns. ; Tour.
ner (da) —, Schoppen koeren.
Piqué, ée, adj. in de toonk. , als : Notes
piquées , Noten , welke afgespeeld moe•
ten worden, vr, meere.
Pique-boeuf, m. Ossendrijver, m.
Pique-nique, mr Gemeenschappelijke maal.
tijd , waartoe ieder zijn aandeel betaal t , m. ; Faire un (on un repas h) —,
Eeryen maaltijd voor gemeenschappe.
lij ke rekening zamen houden, Een botjebij-botjes-maaltijd houden.
Piquer , V. a. Steken , Prikken.

*

Doorsteken. *—, Larderen. *—, Stikken, Doornaaijen. * -, (Een vat)
boren , aanboren. * —, bij hoefsen. , als :
— un cheval, Bij het beslaan den spij-

ker in het leven doen dringen , In
het leven raken; ook: -- uti cheval, ou :
--, Een paard de sporen geven; — des
deux, Het paard de beide sporen ge.
ven ; van hier : (bij jag.) — dans Ie

fort , Het bosch injagen ; fam. — le coffre , Ie taboeret, In de voorkamers der
grooten wachten; — les absens, De af.
wezenden opteekenen. *--, Op de tong
bijten, Prikkelen; van hier: van viseh,
Niet versch zijn ; Poisson piqué, Pisch,
die de tong onaangenaav - kkelt, dewijl

hij niet

versch is, sn` ftg.Verbitte-

ren, Vertoornen, Beleedigen ; van hier:
Quelle mguche Ie pique , l'a piqué ?, Wat
steekt hem in den krop 2•. * — , Aanzet.
ten, Aanpri kkelesa, Planporren ; — d'hon-

neur, Door de eer aanzetten; — d'émulation, Door de eerzucht opwekken. *(se) , v. pr. Zich steeen of prikken.
* —, Iwan de warmen nf motten doorvreten worden ; van -. ( ii er, Bederven ;
fig. Zich belgen (over„de), Euvel op-

Kwalijk ss i en ; ook : Se - de
q. ch., Zich op ier:. beroemen, Trotsch
op iets zijn; Se - honneur, Zijn best
doen, om eer te 'verven; Se —, on :
Se -- an jeu reet Bnp liet spel mor.
nemen,
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den; ook: 141/zouden, Doorspelen.
Piqueron , m. Klopper voor de pi j paar•
de, m,
Piquet , in. Stok , dien men tot verschil
lends einden in de aarde steekt of slaat,
m. * —, Paal, waaraan men in eene
legerplaats de paarden vastbindt, enz.,
m. ; ook : Tentstok , m. * -, Leger_
wacht, vr., Piket, o.; van hier: fig.
fam. Lever Ie -, Opkramen , Opbreken ;
fig. fam. Aller planter le - chez q. q.
,Iemand op het dak komen, Zich bij iemand indringen, Ergens zijn anker
uitwerpen. * --, in België , zekere zeis.
*-, Pi kerspel , Piketten , o.
Piquette , f. Spoelingwijn , Spoelwijn, nm.;
van hier - Slechte wijn , m. * -, ze-

Pironetter, v. n. Op iénen voet
jen; fig. fam. On l'a fait -- d'une rude
manière , Men heeft hem scherp ver.
volgd ; I1 n'a fait que - pendant deux
heures , Hij heeft gedurende twee uren
niets anders gedaan ,dan de zelfde denk-

kere priem.
Piqueur,, in. in de bouwk. , Op zi,gter , m.
* — , bij speldenm. , Papierprikker, no.
*--• in de rijsch. , Berijder , Rijmees
Pikeur, no. * - , bij jag., jager-ter,
te paard , welke de jagthonden aan
in de keuk. , Lardeer-drijft,m.*der, m. •-, Werkman., welke de knopj es , enz. op iets maakt , m.; fig. -d'assiette s Tafelschuimer, m.
Piquier , m. Pieknier, m.
Pigáre , f. Steek , m. * --, Stiksel

, o.
* --, 'Stopsteek , m. *-, Beet , m. ; de anouche, Vliegenbeet , m.
Pirate , m. Zeeroover, Zeeschuiver , m.
*-, Fregatvogel, m.
P irater , V. n. Zeerooveri j plegen , De zee

beelden herhalen.
Pirrhonien, zie Pyrrhonien.
Pirrhonisme , zie pyrrhonisme.
Pis , adv. (vergr. tr. van Mal , ) Erger,
Slechter, Slimmer; Qui - est, Wat
nog erger is , Wat het ergste is. ' -,
m. Ergste , Slimste , Slechtste, o. ; Faire du - qu'on peut, Het ergste doen,
wat men kan; Mettre q. q. an -, Ie•
mand tarten ; Prendre les choses an -,
De zaken ten ergste aanzien ; Au —
aller, Ten ergste genomen ; C'est votre
- aller, Dat is het ergste , dat to kan
treffen ; ook : Dat kunt gij altijd nog
krijgen of doen; De mal en -, De —
en -, Hoe langer hoe erger, Taman kwaad
tot erger. *--, m. Uijer , m.
Piscine, f, bij de Rom., Openbare zwem
vr. * —, bij den tempel van-plats,
Salomo , als : - probatique , Badwater,
(waarin de offerdieren werden gewas.
schen ,) o. * -, bij de Turk. , Waterbak der vnoskeën , m. , In de sakristij•
en, Plaats, waar men het waschwater
der heilige vaten uitgiet , vr.
Piscivore, m. naam der vogels, welke op
visch azen.
Pisé, m. llïetselwerk van leem , o.; Batir
en -, hues leem bouwen.
Piseur , m. , als : Macon- piseer , Leemmetselaar, m.
Pisiforme, adj. Erwtvornsig.
Pisolites, f. pl. Erwtensteenen , m. mrv.
Pison ,, m. Stamper, m. (inzond. van den

schuimen.
Piraterie, f. Zeerooveri j , vr.
Pire, adj. (vergr. tr. van Mauvais,) Slechter , Erger, Slimmer ; spr. w. zie Eau,
Dormir. *--, als: Le -, La -, De of Het
slechtste, ergste, slimste. *-,m. Slecht
Macon•piseur.)
Ergste , Slimste , o. ; Avoir eu du-ste,
- dans one affaire , Nadeel bij Bene zaak Pissat, m. Pis, vr.; Sentir le -, Naar
gehad /;ebbe:
pis ruiken. * -, van dieren, Pis, vr.;
-- de cheval , Paardepi s , vr.; --. de
Piriforme, adj. , sls : Muscle --, on : * -,
m. zie Muscle pyramidal.
chat, Kattepis , vr.
Pirithous , m. , als : - et Thésée , in de Pisse-en lit, m. fam. Pissebed, m. en yr•
sterrek, , De tweelingen.
Pisse-froid , m. velg. , Druiloor , OnverPirogue, f. zeker vaartuig, Praauw, vr.
schillig mensch, m.
deur,
e
w
Piron , m. Duim (eener
enz.) ,
Pissement , m. in de geneesti. , Pissen , o. ,
,
Draaihoutje
Pirouette , f.
Molentje , o.
Lozing, vr.
* -, in de dansk., Omdraaijing op den Pissenlit, , n. eene plant , Paardebloem ,
eenen voet , vr. * -- , in de rijsch.
.
vr.-, zie Pisse-en•lit.
Schielijke onsdraaijing , zonder van Pisser , v. n. Pissen , Wateren, Zijn waplaats te veranderen, vr. ; fig. fam. Ré.
ter lozen ; - an lit, In het bed watt.
pondre par des pirouettes , Op een ern.
teren , pissen. * - , V. a. Pissen , Wastig gesprek een boertig antwoord ge.
teren.
you ; Payer q. q. en pirouettes , Iemand Pisseur, m. Pisser, M.
met kale ni tvlug en betalen. * -, bij Pisseuse, f. Pisster , vr. *--, fam. Pisborlogiem. , zie Pendule circulaire.
kous , vr.
Pirouetté , m. zekere d,4. spas.
Pissite, m. Peksteen a we
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, m. * -• , Pisbak , i Pitis, m. kleine Javaansche munt.
Pitois, m. T7erdri j fpenseel, o.
m. , Piston , vr.
Piton, m. Ringnagel, m. *---, Ring.
Pissote, f, FfouLen kraan aan Bene leeg.
schreef, vr. * r-- , Ringbout, m.
knip, m.
Pissoter , V. D. De droppelpis
P.i yahle, adj. Medelijdend , MededooPissoir , m. Pishoek

dring pissen.

Pissotière , f. Slechte foutei n , vr., Pissertja , o.

Pistache, f. Pimpernoot, vr. ; -r de terre ,
vrucht der Arachides. *-• „ bij confitur., Pistache , vr.
Pistachier, m. geslacht van planten, Pim
-pernotbm,
ni.
Piste, f. Spoor, o.; Suivre q. q. h la -,
Iemands spoor volgen. * -, in de rijsch. ,
Voetstap (van een paard) , m.
Pistil , m, in eene bloem , Stampertje , o.
Pistole , f. eene goudmunt, Pistool, vr.
AANM . Pistole zonder bijvoeging van
d'or beteekent gemeenlijk de waarde
van io frankèn.
Pistolet; m. zeker geweer, Pistool, vr.
Tirer un coup de -, Eene pistool afschieten; Se battre h coups de pistolets, Met
pistolen duelleren ; 11 n'y -a d'ici là
qu'une portée de - , Het is slechts een
pistoolschot van hier; - d'arçon , Rui
vr.; - de poche , Zakpis--terspiol,
tool, vr. * --, bij papieren., Blaas (ter
verwarming der kuip), vr. *-, ze ker werktuig der perkementmakers ,
waarmede seen het scherp van het schrob.
ijzer ombuigt.
Piston , in Zuiger (eener pomp) , sn. * -,
Zuiger of Stamper (eener spuit ), in.
Pit^nce, f. Portie (brood , enz.), vr.
Pite, f. weleer, zekere kleine kopermunt,
vierde gedeelte eener denier.
Piteusement, adv. fam. Erbarmelijk, jam.
roerlijk.
Piteux, use , adj. faro. Erbarmelijk , jammerlijk. * - , m. , als : Faire le -,

Zich beklagen zonder reden.
Pithométrique , adj., als: Échelle -, Pithometrische schaal (der wijnroeijers), vr.
Pitié, f. Medelijden, Mededoogen, o.,
Erbarming, I.)eernis, vr.. , Erbarmen,
o.; Avoir de la --, Medelijdend zijn;
Avoir de q. q., Medelijden met ie mand hebben; Etre digne de -, Mede
verdienen. *-, om zekere ver.-lijden
achting uit te drukken , als : I1 raisonne
a faire -, Hij redeneert erbarmelijk;
—

Vos menaces we font -, Ik lach wat
om uwe bedreigingen; C'est ure - que
cette maison-là, Het is een ellendig huis;
Regarder q. q. en —, avec des yeux de
-, Iemand met (eens soort van) ver.
achting of medelijden aanzien.
soort van specht.

Pitin , an.

1

gend. * --, Medelijdenswaardig , Be.
klagelijk , Treurig. * - , Het mede
opwekkend, Treurig, Ellendig.-lijden
*-, Ellendig, ármzalig, Erbarme•
lijk. *-, Ellendig, l'erachtelij k, Slecht,
Slordig. * - , m. Verachtelijke, o.
Pitoyablement, adv. Treurig, Ellendig, In
eenen beklagenswaardiger toestand.
*-, Ellendig, Armzalig.
Pitrepite,'f. Sterke brandewijn van wijngeest , m.

Pittoresque , adj. in de schilderk. , Poor.
treffelijk (gewerkt), Heerlijk , Dat
eeuen sterken indruk maakt of maken
kan. * ---, van andere dingen, Schil derachtïg.

Pittoresquement , adv. Schilderachtig.
Pituitaire , adj., als : Glande -, Slijm
vr.; Posse -, Slijmkuil , en.;-klier,
Membrane -, on: * -, f. Slijmvlies, o.
Pituite, f. Slijm', o., zie Phlegme.
Pituiteux , use , adj. Slijmig , Slijmerig.
Pityriase, f. weleer, zie Teigne porrigi•
neuse.
Pityte, f. versteend pijnboomen lions'.
Pivert, m. Groene specht, m.
Pivoine, f. Peonieroos, (elders Stinkroos) , vr. * -- , zie Bouvreuil. * --,
me zeker vogeltje.
Pivori, m. zekere zwijnachtige drank.
Pivot, m. Spil , vr. ; fig. Spil , vr., Beweegrad , o., Drij fveér , vr. * --,

Hartivottel (van eene plant), m.
Pivotante , adj , f. , als : Plante - , Plant
met eenen hartwortel , vr.
Pivoter, V. n. Benen hartwortel schieten.

Placage, m. Ingelegd werk4 . *_ ,scheepses.,
Stuk eener eiken plank, dat onder de
pomp op den- bodem van het schip wordt
gespijkerd, o.
Placard, m. Plakschrift, Plakaat, 0.

*_, Aanplakbiljet, o. *--, Schot -

schrift, Spotschrift, o. *--, Bekleed sol over eenen muur, enz., o.
Placarder, v. a. Aanplakken. *--, Een
schotschrift op (iemand) aanplakken.
Place, f. Plaats, Ruimte, vr.; Demeurer en --, Op zijne plaats blijven;
Prendre -, Plaats nemen; Faire -- h
q> q., Plaats voor iemand maken. * --,
Beurs, Plaats, vr. * — , Markt,
Plaats, vr. * --, Sterkte , Posting s
vr. ; - d'armes, Wapenplaats, vr. * - 9
Plaats, vr., Post, m., 4mbt, o. *---,
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bij spijkerra., soort van aanbeeld. *-,
Rijschool , vr.
Placement, m. Plaatsen, o.
Uitge-

Plaignante , f. Klaagster , vr.
Plain, ne, adj. Plak, Effen, Gelijk; En
plaine campagne, In het open veld; De

zet geld, o.
§ Placenta, m. Nageboorte, vr. , Moederkoek , m. * - , Zaadkoek (in sommige
planten), m.
Placer, v. a. Plaatsen, Zetten, Stellen ,
Leggen. * - , In eersen stand zetten,
Plaatsen. * - (se) , v. pr. Zich plaat.
sen ofzetten; ook: Eene plaats krijgen.
Placet , m. Stoel zonder leuning, m. *-,
w. gebr., Smeekschrift, o.
Placier , m. Marktmeester , m.
Pladarose , f. weleer , zeker blaasje met

een scherp vocht.
Plafond, m. Zoldering, vr. , Plafond, o.
* -, Dekvlakte boven eene deur , vr.
* --, Koperen bakschotel , m. * -,
Grondvlak eener waterkom , o. * -,
scheepsw. , Rugbord in eense sloep, o.
Plafonner, V. a. Met eene zoldering voor
-zien,
Plafonneren.
Plafonneur, Tn. Plafonneerder , m.
Plagal , adj. m. in de toonk. , Statig.
Plage , f. Hemelstreek, vr. * -, ICust ,
vr., Strand, o.
Plagiaire , m. Letterdief, m.
Plagiat, m. Letterdieverij , vr.
Plagiaule , f. bij de oud., soort van fluit.
Plagiedre , adj. m. , als : Cristal -, Kris.
tal met schuine vlakken , a.
Plagiure , m. 1/itch , enz. die zich ver
in zee ophoudt, m.
Plaid , m. bij regtsgel. , Proces , Gepleit
a.; van hier: Les plaids tenans,' Door
de reg tbank ; Tenir les plaids , De vier•

schaar spannen ; Les plaids sont ouverts,
De regtbank houdt zitting. *_,Schot.
sche mantel , M.
Plaidable , adj. Ne pas Etre -, Niet te bepleiten of te verdedigen zijn.
Plaidant, te, adj. Pleitend; Avocat —,
-Praktiserend advokaat, m. ; Parties plaidantes , (T;vistende) partijen , vr. nzrv.
Plaider, V. n. Pleiten. * -, V. a. Bepleiten.
Plaideur , m. Pleiter , Die een proces
heeft. an; fig. Wargeest,_ ns.
Plaideuse , f. Pleitster , Die een proces
heeft , vr, ; fig. Wargeest , vs.
Plzidoierie, f. Beroep van pleitbezorger,
Pleiten , o.
Plaidoyer, in. Pleidooi , ©,
Plaie , f. Wonde , Kwetsuur, vr. ; spr. w.
Ne demander que -- et bosre , Met eens
anders ongeluk zijn voordeel 'doen ; fig.

Wond vr. * - , in den bijbel, Plaag
,

(van Egypte), vr.
Plaignautte, adj. Klagend. *-., M.

Klager, spa.

- pied , Op of Van de zelfde verdie.
ping, zie Pied. *--, van stoffen, Ef-,
fen, Ongebloemd , Ongekleurd. * --,
m. als: Aller de -, Zweven, zie Planer.
Plain-chant, m. Gewoon kerkgezang, Gregoriaansch , o.
Plaindin, m. soort van sergie.
Plaindre , V. a. Beklagen , Betreuren. * (se), V. pr. Zich beklagen; ook: Klagen; ook: Kiagrig worden of vallen.
Plaine , f. Vlakte , yr.
Plainte, f. Klagt, yr. *., 4anklagt p
yr. , Beklag , o.
Plaintif, ive , adj. Klagend. * - .flltzjd.
klagend.
Plaintivement, adv. Op een' klagenden toon,
Met eene klagende stem.
Plain-pied, zie Pied.
Plaire, v. n. irr. Behagen , Bevallen , Ge
Aangenaam zijn , .elanstaan ,•-valen,
van hier : fam. Cela vous plait h dire,
Dat belieft u zoo te zeggen. * —, v.
imp. Behagen, Believen; S'il vous plait s
,.41s het u belieft ; spr. w. Cela va cornme it plait a Dieu, Dat gaat maar zoo
wat, Dat gaat niet al te wel; Plát-. h
Dieu que cela Hit ! , Gave de Hemel. *
dat het zoo ware!; A Dieu ne praise:,
Dat verhoede de hemel!, Gad beware
mij ! * -- (se) , v. pr. Behagen schep.
pen, Welgevallen of Genoegen vinden;
ook : Gaarne zijn ; ook : Welig groeijen.
Plaisamment, adv. 4aegenaam , Aardig e
Grappig.

Plaisance , f. , als : Lieu de - , Plei zier•
plaats, vr. ; Maison de -, Lusthuis, o.
Plaisant , te , adj. ela= geneam , aardig ,
Grappig.

* -- . m.

Grappenmaker

, vs.;

Faire Ie -•, Grappig of Aardig willen
zijn.

*r-,

Aardige, Kluchtige

, Grap
-pige,0.

Plaisanter , V. U. Schertsen , Kortswá j len ,
Boerten. ' * _, V. a. Met iemand boer.

ten , schertsen , gekscheren.
Plaisanterie , f. Scherts , Korswij 1, Boert,
vr. ; fam. -- a part , Scherts ter zijde.
Plaisir, m. Vermaak, Genoegen, o.; Jouer
pour le on son -, Voor pleizier (d. i.
Om niet) spelen ; Menus plaisirs, Kleine
uitgaven, vr. weer?., Zakgeld, Speel
o.; Sous le bon - de q. q., fillet-geld,
goedvinden van iemand. *-, Genoa.
gen , Vermaak , o., Dienst, Vriend.
schap , vr. • - , als : A - ; goor zijn
genoegen , Net zorg, Zonder eenige
kosten te ontzien ; Par - , Voor plelzier , Uit vermaak.
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Plamage , m. zie Plamer.
Plamée, f.. Looijerskalk, in.
,lamer, v. a. Het haar van do huiden

Planisphère , m. Platte hemelkaart , vr.
* -, Platte wereldkaart, vr. * -, zeke r werktuig , Planispherium , o.
Planoir, m. Polijstijzer, o.
Plant , m. Stokken , m. mrv. , jonge plan.
ten , vr. nseerv. , jonge beamen , Bees.
ter:, m. mrv., Poten, vr. mrv. * ,
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maken.
Plamerie, f. Plaats in eens looiferij , waar
men het haar van de vellen maakt, m.
Plamoter , V. a. bij suikerraff. , De broo-

den uit de vormen slaan.
Plan , ne , adj. in de wisk. , Plat , Plak.
*-, in de rekenli., als : Noinbre -, Product van twee zamen vermenigvuldigde
getallen, o. * -- , m. 1/lak, o.
Platte grond , ns. * — , Plan , Ontwerp, o., Schets, vr.
Planehe, f. Plank , vr. ; fig. Faire la aux autres , Eene brug voor anderen leggen ; Faire la -, Het ijs breken ; fig.
fam. S'apptiyer sur ene - pourrie, Op
Bene zwakke hulp vertrouwen; van hier:
-- pourrie, Zwakke hulp , vr. , Ellendige steun, m. * -, (Koperen) plaat,
Vr.; van hier: Plaat:, vr., zie Figu.
re. * - , in den tuinti. , Bed , o. ` --,
Hoefijzer van eenen muilezel, o. *-,
scheepsw. , als: Jours de •-, Legdagen,
Ligdagen , m, smeerv.
Planchéier, V. a. Met planken beleggen,
Beplanken.
Planchéieur, m. te Parijs, 4mbtenaar,
,velke moet zorgen, dat de planken behoorlijk worden gelegd, om op de echo.
pen te komen , m.
Plancher, V. a. Slijpen. * -- , m. Vloer,
houten of Planken vloer , m. * -,
Zolder, m., Zoldering, vr.
:P lanchette , f. Plankje , o.
Planco., zie Plantard.
Plane , m. zie Platane. * - , f. Snijnes,
Treknes, o. *--, Strijker (der lood.
gieters , enz.) , m. * - , naam van ver
werktuigen , welke dienen om-scheidn
glad te maken.
Planer, v. n. Zweven ; fig,, als: - our,
Beschouwek. * -, V. a, Glad of Effen
maken.
Planétère, adj. Van de planeten ; Système
, Planeetstelsel , o. •-, m. Plane T

tarium, o.
Planéte, f. Dwaalster, Planeet , vr.; secondaire, Bijplaneet , vr.; - supéri.
eure , Buitenplaneet , vr. ; - inférienre, Binnenplaneet, vr.; fie,. Etre né

Onder
sous tine heureuse on bonne
een gelukkig gesternte geboren zijn.
*-, Dunmes der mandenmakers , o.
Plantiter, V. a. (toren) de vereischte dik.
te geven.
-r,

Planétolabe, m. Planetolabium, o.
Planeur, m. Polijster, m•

Plauimétrie, f. Plaktemeting, vr.

Plantsoen , o.

Plantade , f. w. gebr. , Plantsoen , o.
Plantage, m. Planzaadje, vr.
Plantain, m. Weegbree, vr.
Plantard , m. Stek , m.
Plantation, f. Boomplanting , vr. , Boomplanten, o. * -, Plantsoen, Bosch, o.
*--, Plantaadje, vr.
Plante , f. in de plantk. , Plant , vr. , Gewas , o. * -, gewas, dat geen hout
maakt, Plant , vr. *-, Geneeskruid,
Kruid , o. * - , als : -- du pied , Voet.

zool , vr.

Planter, V. a. Planten , Poten ; spr. w.
zie Chou ; Vienne qui plante , Arrive qui
plante, Het ga ► nu verder, hoe het wil.
* - , Zetten , Steken , Plaatsen ; fig.
zie Piquet; - là q. q., Iemand laten
staan of zitten ; fig. fam. Etre bien planté sur ses pieds, sur ses jambes, Eene
goede houding hebben; Avoir les cheveux bien plantés, De haren welgeplaatst
hebben ; van een paard: Avoir Ie poil
planté , Regte haren hebben ; - q. ch.
au nez de q. q. , Iemand iets onder den
neus wrijven. * - (se), V. pr. Zich
plaatsen, Gaan staan.

Planteur, m. Planter, m. *- s Boom-

planter , m.

Plantivore , adj. w. gebr. , Van planten
levend.
Plaatoir, m. Plantstok , Pootstok , m.
Plantule , zie Plumule. '
Planure , f. Spaanders , m- mrv. * -, zie
Plateure.
Plaque, f. Plaat, vr. ; van hier:de
feu, - de cheminée, Flaardplaat, Plaat,
vr. * -, Plaat (aan een degengevest),
vr. *--, Wijzerplaat, vr. * -, Merk, o.
Plaqué, m. Opgelegd werk, o.
Plaquer, V. a. Beleggen, Bekleeden , Leggen , Opleggen; fig. fulg. Iemand iets
onder den neus wrijven.
Plaqueresses s f. pl. zekere wolkaarden.
Plaquesain , m. Glazenmakersbakje , o.
Plaquette, f. soort van kleine munt.
Plaquettes , f. pl., als : - fines , zekere

kaarden.

Plaqueur, m. Oplegger, die opgelegd werk

maakt, m.

Plaquis , m. Slechte bekleeding , vr.
Plastique, adj. Vormend, Voortbrengend,
Telend. *--, als: Art -, on: * -, f•-
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Vormen, o., Vormkunst , Boetseer.
kunst , vr.
Plastron , m. Borststuk van een harnas, o.
* — , Borstleer , o. ; fig. fam. Être le —
(des railleries de tout le monde) , De
avrijfpaal van ieder zijn. * --, Borstlap, m., Borststuk , o. * — , in de nat.
bisc. , Borststuk van het schild eener
schildpad, o.
Plastronner, V. a. Eengin borstlap voor
borstlap-doen.*—(s),vprE
voordoen.
Plastrons, m. pl. Klampen aan den steven
van kleine vaartuigen , waarop men
de planken van het boord vastspijkert,
vs. meerv.
Plat, te, adj. Plat, Effen, Vlak, Glad; van
hier: Pays --, — pays, zie Pays; Vaisseau —, Batiment —, Vlak vaartuig,
o. ; Avoir le visage —, Een plat gezigt
hebben; Nez —, Platte neus, m.; Che veux plats, Sluik haar, o.; fam. Défaire à plate couture, Geheel verslaan; Plate peinture, Platte schilderij', vr.; Vaisselle plate , Ongesoldeerd zilverwerk ,
Zilverwerk uit één stuk, o.; ook: Zilver, o. , (Zilyeren schotels en borden); Vers a rimes plates, Verzen met
twee rijmende regels na el kanderen,
o. meerv. ; Chevaux plats , Smalle of
Ranke paarden , o. meerv. * —, van
den smaak, Mat, Laf; fig. Plat, Laf,
Gemeen ; van hier : Avoir la physionomie plate , Een gemeen gezigt hebben;
C'est un — personnage, on — sujet, Het
is een nietig mensch. * —, scheepsw.,
als: Caine —, Stil weir, o. *—, als:
A plate serre , adv. Op den grond , Ter
aarde. *—, m. Plat, Blad, o.; — de
la main , Vlakke hand , vr. ,• — d'épée ,
Degenkling, Kling, "yr. *--, als:
Tout It — , A —, adv. Ronduit , Pol
strekt; Tout —, adv. fam. Plat, Vlak.
* —, m. Schotel, m.; fig. fans. Donner
un — de son métier, Een proefje van
zijne kunst geven ; ook : Iemand Bene
poets bakken , Hem -beet hebben. *—,
als : — de balance , Schaal , vr. ; — de

verre, Glasschijf, vr.
Platane , m. Plataanboom, m.
Plataniste, m. te Sparta , met plataanboo.
men omringde-plaats voor dc ligchaamsoefeningen.

Platatim , adv. belagchelijle uitdrukk. , Schotel voor schotel.
Plat -bord, m. scheepsw. , Dolboord, o.
Plate, f. Platbodemd vaartuig, o.
Plateau, m. (Houten) blad, o. * — , D eegschotel , m. * -- , (Houten) schaal , vr.
* — , Plateau , o. * ^-, bij krijgsl.
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Plat op #enen berg, waar men batte•
rijen aanlegt, e. * --, in de plantk.,
Benedenste gedeelte van bolgewassen,
o. • ---, bij jag., pl. Plateaux, Hertenkeutels, m. mrv. *—, in de nat. hilt. s
als : — électrique , Electri seerschi jf, v r.
Plate-bande , f. bij tuint., Rabat langs ee.
tien muur, o.; ook: Zoom langs een
bloemperk, m. * --, bij artilí., Rand
aan een kanon , m. * — , in de bouwk. ,
zekere lijst. * — , bij messenm., als
Couteau a -, Mes met Benen vertil.
-herden of Pergulden rug, o. s —,
scheepsw., Plank , waarmede boven het
verwelf de spiegel wordt zamengesteld,
yr. ; ook : Flap van een rolpaard, wel
tappen van het kanon sluitvr.-keovrd
Platée, f. Grondmuur, m. *—, popti Scho-

tel vol, M.
Plate-forme , f. Plat (op een huis) , o .
,

* --, Terras, o. * —, Planken grond
op het heiw eek , m. ' —, Bedding °voor
het geschut, vr. , Schietkat , vr.

Plate -longe , f. Koppelband, Spanriem, ns.
Platement, adv. Plat , Gemeen; van hier :
Tout' — , Zonder omwegen , Ronduit,
In één woord.
Plates , f. pl. Ceel. koperen platen, vr. mrv.
Plateure , f. Gang in kolenmijnen , die,
eerst regt of schuin neêrloopende wa•
terpas voortgaat, m.
Platille , f. zeker voerlinnen.
Platine, f. Droogplaat, vr. *-w, aan
een schietgeweer , Plaat , Slotplaat,
yr. * --, aan Bene deur , Slotplaat,
vr. s—, aan eene drukpers , Degel, m.
* -- , bij vele handwerkers, Plaat, vr.
* — , m. Platina , vr. , Wit goud, o.
Platitude, . f. fig. Platheid, vr. *—, fam.
Platte uitdrukking , Platheid , vr.
Platole , f. Melkvloot , vr. , zie Terrine.
Platonicien , nee , adj. Platonisch. * --,
m. Aanhanger of Volgeling van Pia.

to , m.
Platonique , adj. Platonisch.
Platonisme , m. Leer van Plato , m.
Plltrage, m. Pleisterwerk , o.
Plfcras, m. Oude kalk van Benen muur, M.
Plátre , m. Pleister , Gips , vr. ;• Pierre a
—, Gipssteen , M. * —, <lfgietsel van
g ips$ 0 .
Plitrer, v. a. Bepleisteren s fig. fam. Bewimpelen , Vergoelijken ; van hoer:
Réconciliation placrée, Schijnverzoening
yr. ; Paix platrde , Schijnvrede , m.
Platreux, use , adj. Pleis -terachtig , Gipsachtig.
Plitrier, m. Gipsbereider, m. •—, Gips•
!

koopex, tas.

i lhtri tre , f. Gipsiuil, st.

PLAT

822

P1tronofr,, ni. Soort van troffel.

P1trouer in. soort van troffel.
Platypodes , In, p1. vogels met platte pooten.
P1aythynchus, in. versteend been , dat
naar eei:e eendenneb gelijkt.
Plausibilité , f. Schijnbare aannemelijkheid, dannemelijk'eid, vr.
Plausible, adj., Pjausiblement, adv. Schijnbaar aannemelijk„ 4aniemelj(e.
Plébéieu , nne , ad j . Plebeïsch , Uit het
volkin. Plebejer, m.
Plébéienne, f. Geringe vrouw, vr. of

meisje 0.
Plébiscite , in. JJ'it van de gemeente , vr.
Plectrum , in. bij de ouden , Strijkstok , tas
Pluiades , f. p1. Zevenster , vr. AANin.
Soms ook La pléiade.
Pleige , in. oud w., Borg, m.
Pleiger, V. a. veroud,, Boblijven voor.
Plein, no, adj. Vol, Gevuld; A demi -,
.Half vol; - d'eau, I1 water; van
bier: Style - et nourri , Eest gevulde
stijl , Een rijke stijl E tre - de vie,
1 i;l vuur zijn , Zeer levendig zijn;
Frisch en gezond wezen; Être - de viii,
Jol zijn, Dronken zijn ; Avoir Ia gorge plelie, Lenen vol/en boezem heb,

.

,

ben - Avoir le visage -, Een vol gezigt
hebben ; fain. Avoir le ventre -, Den
buik vol hebben ; Pleine lone , Volle
maan,vr.; Pleine vendange, récoire, Rijke
oogst, m.; Homme - de difilcultés, Een
man, die altijd zwarigheden moakt;
Homme - d'expëdien , Een man , die
er zich altijd weet door te helpen;
Homme - de lui -rnme , Laatdun.
kend menseb, Verwaande gek , ta.; En

marché, Op de volle markt; En plei

ne rue, Midden op de straat; En jour, Op klaarlichten dag ; En pleine
assemblée, In de volle vergadering; En
.- êtô, biver, In het hartje van den
zomer, winter Arbre en - vent, Boom
in de vrije lucht, m.; Etre en pleine
mer, In volle Zee zijn; Ecre en champ , Its het wijda veld zijn; Lre en
pleine marche , In vollen marsch zijn;
Crier a pleine gorge , Uit alle magt

schreeuwen ; Voguer a p!eunes voiles,
Met volle zeilen varen ; Uruner a canal, Gemakkelijk wateren; Gras a
pleine peau„ Zoo vet , dat men geen
'vel kan vatten; Franchir de - saut,
Zender aanloop overspringen ; fig Passer

de - sant.) d'un - saut , d'une petite
place a me grande, Op eens van eene
lage tot eene zeer hooge plaats overgaan i A pur et a - , adv. Geheel ets al,
Ten volle ; A pleine main, A pleunes
ILains, adv. fliet konden vol; fnm. Cet-

PLEU
te étoffe de. sole est ft pleine main , Deze

zijden stof is zeer dik ; van een paard t
Bouche a pleine main , Een goede bek,

tas fi g. Vol; Mon coeur eat trop -,
Msjn hart is te vol; —d'honnenr, Vol
eer. - , van dieren beteekent Pleine
Dragtig; Jumant pleine, Dragtige sizer.
re., vr. , Geheel, Volstrekt, On-,

bepaald, Vol, Plkomen ; - pouvoir,
Volmagt, vr. ads. Vol; Avoir du
viii - sa cave , Zijnen kelder vol wijn
hebben ; Avoir - sea poches d'argent,

Zijne zakken vol geld hebben; pop.

Tout - de gens, reel mensc/sen; fain.
II y a tout - de cette marchandise, Mets
heeft overvloed van die waar.in.
-, bij
Volle ruimte, vr. Vol, o.
schrijfin. , 2Veêrhaal , m_ ,Grofte , vr.
* -, van de maan , alt : Etre dans son
, Vol zijn, *_, Dikte (van eenen
muur), vr.
Pleinement , adv. Volkomen , Ten volle,
Geheel en al.
Pleinpe , f. Plomp , vr.
Plénier, ère , adj. Volkomen , Vol.
Plénipotetitiaire , in. Plenipotentiaris , W*_q dj. Gevo/magtigd.
Plénirosures , in. p1. Vogels met eene volle
neb , nu. meerv.
Plenitude, f. Volheid, vr., als: - d'hu.
meurs , on t - , zie Pléthore ; fig. - de
puissance, Volstrekte magt , vr. ; Dans la
- des temps, In de volheid der tijden.
Pléonasme , in, Overcolligheid , vr. , Ple
onasmus, we
Plérose , f. Herstel/ing , vr.
Plérotique , adj. Vleesmakend.
Plésion , na. bij de Grieken, Langwerpig
carré, 0.
Pléteux, in. zekere buigtang.
Pléthore , f. /7olb/oedigheid , vr.
Plèhorique, adj. Voibloedig.
Pléthre , Plétbron , M. zekere lengtemaat
bij de Grieken.
Pleur , in. zie Pleurs.
Pleurant , te , adj. Weenend , Schreijend.
Pleure, Zie Plèvre
Pleure-misèrn , Picture-pain , in. fain. Vrek,
Gierigaard, nu.
Pleurer , V. ii. Ween en , Schreijeu , Tra.
nets storten, HuIlen, ICriften; - de
joie , Van blijdschap iveenen ; - uur
q. q., Om iemand weenen, (d. i. Wee.
nets, om zijne ongelukken, dwalingen,
enz.) ; spr. w. II us pleuré pour usa cbs.
peau, vordt gezegd, wanneer iemand
een klein hoedje draagt, wanneer groorn
te in de mode zijn; Les yeux lui pIeu
'°-,
rent, hij heeft loo/zonde oogen.
V. 2.ij eweenen , Beschreijon , JJetreu;

PLEU
ren, Tra?ien

StOtCfl

over j. van hier:

Cet homme pleure le pain qu'iI mange,

Die man gaat het brood, dat hij eet
aan zijn hart.
Pleures, 1. p1. Sterfwol, vr.
Plenrésie, f. Zijdewee , o. , Pleuris vr.
P1euréique , adj. De pleuris hebbende.
Plenreur, m. JVee n er, Schreijer,m. *_,
zekere aap. * - , adj. an. , als t Saule
, Treurwîliz, in.
Pleureuse, f. Weenster, Schreister, vr.
Pleureuses, f pl. Geheiurde weeneters (hij
lijksiaatsiën) , Klaagvrcuwen , Klaag
sters , vr. 'eery. , zekere witte
strooken, Pleureuses, vr.
Pleuruiclier , v. n. fam. Veinzen te schrei*
jeu , Zich houden of men schreit.
Pleurocèle, f. zie Hernie thocacique.
Pleurodynie , f. Pa/sche pleuris , vr.
Pleuro-péripneumonie , f. Geheele ontstB

king der long, vr.

Pleurorthopnée , f. Pijn in de zijde , waar

hij de ademhaling enkel geschieden
kan , wanneer het ligchaam in cene reg
te rigting is , vr.
Pleurothotonos, m. zekere ziekte.
Pleura , m. p1. Tranen , t,,. nieery. ; van

hier : - de vigne , Water., dat nit
wijngaardkneppen loopt. AANM , Het
enkelv. Fleur komt ook voor.
Pleuvoir , V. Oh et imp. irr. , Regenen ; II
pleut It verse, liet regent , dat het giet
Ii pleut a Seaux, Het regent,. alsof/set

met emmers van den hemel wordt gego.
ten ; fi g. C'est nu écoute s'il pleut,. Het
zal waarschijnlijk mislukken ; Ii pleut
dans votre maison , Het 1dec in uw louis,
He: regent er door; fi g, Regenen , Ne.
de rvallen.
Plèvre, f. Ribbevlies, o.
S Plexus, m. in de ontleedk. , Pled/sc, vr.;
- solaire, Zonnevlecht , vr.
Pleyon, tn. Roggen dekstroo, o.
Teentje , om den wijngaard, enz. aan
te binden , o. - , zie Botte de paille.
Pil, rn Vouw, Plooi, vr.; fig. fain. A.
voir pris son , Zijne plooi genomen

hebben, Niet meer veranderen; Donner un bon - q. q. , Iemand goede ge.
weonten doen aannemen; Donnerunbon
- a une affaire , Eene goede wending
aan eene zaak geven. *__, Bogt, vr.
0_ ,
als : Une lectre sons le msne ,
Een brief onder het zelfde omslag, no.

Pliable, adj. Buigbaar ; fig. Buigzaam.
Pliage, m. Buigen, Plo o ijen, Vouwen,o.
Pliant, te, adj. Buigbaar; van hier: Sié.
ge -, on: m. 1/ouwstoøl, n.; flu.
Buigzaam, Gedwee , Toegevend.
Plica , m, zie Plique.

PLOM

823

Plfeatfle , aclJ. Zich latende ploi5aN.
Plicostome, m. zekere visch , zie Cuirasser.
Plie, f. Hei/bot, vr.
Plietnent , an. bij boekb. , Vouwen , a.
Plier, v a. Buigen; fig. Buigen, Posa.
wen, Plooijen, Inrigeen.
Von.
'won, Plooijen; fig - bagage, Wijken,
Viugten, De vlugt nemen. *, V. n.
Buigen ; fig. Buigen , Bukken ; spr. w.
C'eot un roseau qui pile á tout vent., Hij
schikt zich naar iedereen; Ii unt naieux
que rompre, Het is beter toe te. ge.
ven, dan zich ongelukkig te maken.
*_( se ), v . pr. fig. Ziele schikken (naar,
a) ; Se - aux circonstances , Zich naar
de omstandigheden schikken.
Plieur, in. Venwer, no.
Pileuse , f. Poawster, vr.
Plinger, V. a. bij kaarsenmair., als:la
chandelle , Het katoen voor de . eerste
maal in het vet steken.
Plingeure, f. de daad van Plinger.
Pliuplim , na. zekere peper.
Plinthe , f. in de bouwk. , Plint , vr.
Plioir , na. Vouwbeen , Vouwmes , 0.
Vouwbank, Vouwtafel, vr. -, Nok.
panvorm , no.
Plique, f. Poohsche haarvlecht, ier.
Plisoer, V. a. Plooijen. *., V. U. Plooi.
jen , Plooijen werpen.
Plisson, in. zekere spijt van room en melk.
Plissure , f. Plooijing , vr.. .
Plistobolinde, no. bij de ouden , .Dobbei..
spel, o.
Proc, na. Harpuis, o.
.., Koehaar, o.
Plomb, no. Lood, a.; Blanc de .-, f.00d.
de vitres , Glaslood , o.;
wit , 0. ;
fans. Cul de , Loodgat, no. *.-., Paslood , o.. ; van hier t A -., Loodrege,
1\Iettre.à -, In het lood brengen.
ill lakenhal l. , Lood, Loodje, o.
Paslood, Diep/eed, 0.bij nacht.
werk., Verst.ikknde damp, no.
Lood, 0. (d. 1. kogels , enz.) * , bij
letterz. , als :. Lire sur le - 9 Op het lood
lezen.
Pionabagine , f. Looderts, M.
Plombé, 6e, adj. Loodkieurig.
Plombée, f. Menlo, vr, *.-., bij
Looden, 0. meery
•:
Plomber , v. a. Verboden. * _ , Loode rts,
*...
,
Plomberen.
Met lood yo.orZi8n.
Met lood vullen, Plo mberen.
Met het schietlood meten.
treden, Vaststampen. *, lJIçt ge
boande menie bestrijken.
Plomberie , f. L o odg ieterij , vr., oo4m
gieten, a.
Piombeur, no. piombeerder, vs.
Plonabier, in, oOdgjeter, vs.
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adj. Loodachtig; Pierre plombiëre, Lood
steen, m.
Plomée, f., als : Faire les plomées, Eenen
steen tot op het midden glad houwen.
Plommer, V. a. T7erlooden , t'erglazen.
Plongeant, te, adj. Regt naar beneden
gaande. * —, m. Schuinte (der borstwering) , vr.
Plongée , f. zie Plongeant in de 2• beteek.
Plongeon , m. geslacht van vogelen , Duiker , Duikelaar , m. ; van hier : Faire
le —, Duikelen , Onderduiken ; fig.
Bukken wanneer men hoort schieten;
ook : De melk optrekken , (d. i. zich
onwillig tot iets toonen , dat men vroeger beloofd had). * — , zeker vuur
dat men in het water kan ste--werk,
icon, zonder dat het uitgaat.
Plonger, - v. a. Dompelen, Indompelen,
Onderdompelen; van hier; -- un poi.
guard dans le sein de q. q. , Iemand een'
dolk in het hart drukken of stooten;
fig. Iemand den dolk in het hart steken; 'fig. Dompelen , Storten. * —, zie

-

ken; Atre àcouvert de la --, Geborgen
zijn, Zijne schaapjes op het drooge
hebben. * — , bij vuurwerk. , als : — de
feit, Vuurregen , m.
Plui pl ui , m. zie Pic vert.
Pluraceau, m, zie Plumeau et Plumas•
seau.
Plumage, m. Veéren , vr. meerv. , Geve-

derte, o.
Plumail, m. Veêren bezem, m.
Plumard , m. ir:gemetselde balk , in welks

midden een gat is, waarin de as van
eenen molen loopt.
Plumart , m., zie Plumail.
Plumasseau , m. Pennetje, o. * --, Veéren
bezem, m. *—, (Plumaceau), bij wond heel. , Plukselpopje , Pluksel, o. * — ,
bij paardenartsen , Telren , welke men

een paard in den neus steekt, vr. snrv,

*-, Ganzenvleugel , m.
Plumasserie , f. Vedermakerij , Pluimma.
kerij , vr.
Plumassier, m> T7eêrenmaker, Pluimmaker , m. * —, on : Marchand —, Pluim.
verkooper, Pluimkooper, we
Plinger. *— (se) , v. pr= fig. Zich dom.
pelen , Zich storten , Zich overgeven Plume, f. Veder , Veér , vr. ; -- de coq,
*_,v.
Hanènveêr, vr. ; Balai de plumes , T7eér(aan , dans).
n. Duiken, Dui bezem , m. ; Acheter de la volaille en
kelen. * --, Regt waar beneden gaan;
plumes , Ongeplukt gevogelte kooleen.
van hier: En plongeant, Van boven naar
* —, Veér, Pluim, vr. ; Garair de plu beneden.
mes, Bepluimen. *—, als: fain. Passer
Plongeur, m. Duikelàar, Duiker, m.;
la -- par le bee à q. q. , Iemand te leur
Cloche de —, Duikerklok, vr. *—, bij
stellen; Se parer des plumes du paon,
papierra. , Schepper ,(elders : Meester
Zich met de veêren van den paauw ver.
-knecht,)m.
sieren; La fait le bel oiseau , De
Plóngeurs', m. pl. zie `Baptes in de s. bekleederen maken den man. * — , bij
teekenis.
jag. , als : Ce chien est (dressé) an poil
Plonnure , f. l7erglaasd aardewerk, o.
et a la — , Deze hond is afgerigt op de
Ploquer , " v. a. scheepsw. , Harpuizen.
hazen- en patrijzenjagt. * —, Pen,
Ploqueresses, Pluquereuses, f. pl. bij kaarSc/srijfpen, vr.; — a écrire, Schrijf.
ders , Breekkaarden , vr. meerv.
pen , yr. ; Trait de — , Pennetrek , m.;
Plotte, f. 'eene Zweedsche munt, ongeveer
— d'acier, Stalen pen, vr. ; Dessin (fait)
go cent.
á la — , Teekening met de pen , vr.;
Ploutre, ni. Rol `om aardkluiten te bre.
Prendre la —, Mettre la main à la rken)_, vr.
De pen opvatten; C'est lui qui tient la
Ploutrer, V. a. dardkluiten met de rol
--, Hij is de secretaris; Homme de--,
breken.
Schrijver, m.; fig. Pen, yr., Stijl,
Ployer , V. a. zie Plint.
m. ; ook : Schrijver , m. , Pen , vr.;
Ploye- ressort , m. Veerbuiger, m.
Guerre de --, Pennestrijd , m. * —
Pluche , zie Peluche.
. scheepsw., Boekhouders, in. mrv. , 4d.
Pluie , f. Regen , m. ; Petite —, Stofre.
r,oinistratie, vr. *,; , in de plantk.,
gen, Motregen, m. ; Goutce de—, RePluimpje , o. * — , bij juweel. , als : —
gendroppel , m. ; Temps de —, Regen
de paon, zekere steen. t—, bij valk.,
spr. tv. Après la -- Ie-achtigwer,o.; 1
Ongeplukt gevogelte, dat men aan den
beau temps, Na regen komt zonneschijn
valk Reefs, o.
(d. i. Na- lijden komt verblijden); Petite— sbat grand vent, Met zachtheid Plume-à-écrire , f. zie Calamus-scriptorius.
wint men veel; ge cacher dans l'eau de Plumeau, m. Vederbezem ,m.
peur de la —, In het vuur hoopen, om Plutmée , f. Pen vol , vr.
den rook to vermijden ; Parler de la -- ^ Plumer, V. a. Plukken , De veren
trekken ; fig. fain. Plukken , elfzetten;
e<t du beau temps, Over het wegr spre.
.

—
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- la poule sans la faire crier , Op eene
zachte wijze geld afpersen.
Plumes, m. Struisveêr (op eersen hoed),
yr. * - , Pluim , vr. , I7ederbot , . m.
* --, sclieepsw. , als : de pilote , Windveêr, vr., Veer op eene kurk, om .te
zien, van welke zijde de wind komt ,
vr. * - , te Parijs , Kolendrager , m.
Plumetis, m. w. gebr., Ontwerp van een
geschrift, o.
Plumette, f. zekere wollen stof.
Plumeux, use, adj. I7ederachtig. * -, Van
yeeren gemaakt. *-, de

rm ig.
Plumicolles, m. pl. Vogels met veeren aan
den hals , en. nseerv.
Plumitif, m. Eerste opstel , o. , Minute,
vr. ; van hier : Tenir le -, De beraad
-slagineoptk.
Plumotage , m. De daad van Plumoter.
Plumoter , V. n. De aarde tot zuivering
van de suiker bevochtigen en kneden.
Plumuie, f. Zaadpluimpje, Pluimpje, o.
Plupart , f. Grootste gedeelte, o., Meer.
derheid , vr. , Meerendeel , o.; La des hommes sont trompeurs , De meeste
menschen zijn bedriegers; La - du
temps, De meeste tijd , m.
Pluralité , f. Veelheid , vr. ; — des bénéfices, Bezit van meer dan een geestelijk
ambt, o. *-, Meerderheid , vr.; Dècider à la - des voix, Bij meerderheid
van stemmen beslissen; Avoir la -, De
meerderheid hebben; - absolue , Vol.
strekte meerderheid, vr.
Pluriel , lie , adj. in de spraakk. , Meer.
voudig. * -, m. Meervoud , o.
Pluriloculaire, adj. Met vele vakjes.
Plus, adv. Meer; Les ssges doutent —
que les ignorans , De wijzen twijfelen
meer dan de onwetenden; 11 a - de
vingt aas, Hij is boven de twintig , in
de twintig ; — d'à inoitié persuadé,
Meer dan half overreed ; - d'un , Meer
dan een; 11 y en a tant et -, 0vervloedig, In overvloed, In menigte; ook:
Grootelijks, Zeer, Erg; 11 y a -, Er
is nog meer; Qui - est , Twat meer is;
Bien -, Nog meer; N'y pensons -,
Laat ons daaraan niet meer denken;
11"n'a - d'argent, Hij heeft geen geld
meer; - de larmes, (d. i. bij verkort.
voor: Qu'ou ne s-esse - de larmes,) Geene
tranen meer ; lie - en - , Hoe langer
hoe meer, fileer en meer; - on moms,
Neer of minder , Meer of min , Min
of meer, Ten naaste bij, Ongeveer,
Om en om ; Qui -, qui moms, De eene
meer , de andere minder ; Saus --- dif.

férer , Zonder langer uit te stellen ;
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Sans - de formalités , Zonder -verdere
formaliteiten ; D'autant -, ... que,
Te meer . . . , omdat, daar, dewijl; De
•- , Daarenboven. AANM. Plus dient
ter vorming van den vergr. tr. , van
bijna alle bijvoeg naamw. en bijes.
als : 11 est - grand de toute la tête,
Hij is een hoofdgrooter; - long-temps,
Langer. * -, voorafgegaan door het
bepalende lidwoord, als: Le -, Het
meest; Au-, lout au -, Ten hoogste;
AANM. Le -, La -, Les - , dient ter
vorming van den overtref. trap , als :
La femme la - vertueuse , De deugd
vrouw. * - , m. Meer , Meer--zamste
dere, o. * - , Meeste , o.
Pluser, V. a. (Wol) pluizen.
Plusieurs , adj. pl. Verscheidene, Vele. *
m. pl. Velen , Vele lieden , m. nseerv.
Plus- que -parfait , adj. m. in de spraakk. ,
Meer dan volmaakt ; Temps -- , on:
* -, m. Meer dan volmaakt verleden
tijd, m.
Pluton, in. God der hel , Pluto , m. *--,
zekere stof.
Plut6t, adv. Liever. AANM. Men verwarre P1utSt niet met Plus tOt.
Pluvial , m. zeker misgewaad.
Pluviale, adj. f. , als: Eau - s Regenwater, o.
Pluvier, m. Pluvier, m.
Pluvieux , use, adj. Regenachtig. * -, Re•
gen aanbrengend.
Pluviomètre, in. Regenmeter, m.
Pluviométrographe, m. Regenmeter, m.
Pluviose , us. Regenmaand (in het re a.
blik. jaar van den 20 januarij tot den
i8 februarij) , vr.
Plyntéries, f. pl. zekere feesten ter eere
van Minerva te Athene.
Pneuma, m. bij de Stoïcijnen, zeker vijfde
element.
Pneumatique, f. Luchtkunde , vr. * -- ,
adj., als: Machine -, Luchtpomp, vr.
Pneumatocèle , f. Wi sdbreuk , vr.
Pneumatode, adj. bij Hyppocrates, 4ism
borstig.
Pneumatologie , f, Geestenkunde, vr.
Pneumatotnphale , f, .lVavelwindbreuk ,vr.
Pneuinatose, f. Windgezwel aan de maag, o.
Pneumocèle , f. zie Pleurocèle.
Pneumo.gastrique, adj., als : Nerf -, en:
* _ , mn. zie Nerf vague.
Pneu.nographie , f. Longbeschrijving, vr.
Pneumoiogie , f. Verhandeling over de
long ' vr.
Pneumonanthe, f zekere genttaanwerfel,
Y
Pneumonie , zie Péripneumonie.
Pneuanonique , adj. Dienstig yoï •` .l p g.
ziekten.
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Pneumonftie, f. OntstekInff der long, vr
Piieamo-pleurësie , f. zie Péripneutnonie.
Pneumopleuritis , f. Ontsteking der long
,

0F0

der ribbevilezen , vr.

Pneumorrhagie , f. Bloedontlasting Uit de
Iongeu , vr.
Pneurnototnie , f. Ontleding der long , vr.
Pnyce , f. te Athene , Plaats , waar somtijds de volksyergaderingen werden geh ouden.
Poallier ,, in. D/k stuk koper boven aan
eene klok, o.
Poche , f. Zak, no. , Tascis , vr. ; Mouchoir
de —, Zakdoek • in. ; Pistolet de — , Zak.
pistool , vr. ; Payer de sa - , Payer avec
i'argent de sa —, Uie' zijn' eigen' zak
betalen ; fig). fam Mettre en , In den
zak steken (d. 1. voor zich alleen nemen); spr. w fain. Acheter chat en —,
Kat in den zak koopen. *., van voPak spijkerjes
gelen, Krop, m.
, bij schrijf(van zestig pond), o.
inees., Dikke trek onder aan eene let.
ter , on.
— , Zakviool , vr. , Kriftertje , 0.
Konifnennet , wanneer
tizeis gaat fretten, 0.Lepel der
—, soort van
gieters , Gietlepel, m.
sozelrkroes. * , bij wev. , Ruimte in
eene iveversspoel, waar het pijpje met
het garen bevestigd word, vr.
Poch , ée , adj. , als : Avoir les yeux pochés
Een blaauw oog /açbben ; Cette écriture
est toute pochée . Dit schrift is ge.
vlakt, doorgeslagen; Oeufs pochés, In
boter gebakken eijers , o. meen'.
Pocher , V. a. als : - les yeux a q q. , Ie.
mand een blaauw oog geven ; — des
oeufs, Elferen in boter bakken.
Pocheter, V. a. Eenigen tijd in den zak
dragen. *, V. II. In den zak gedragen worden.
Pochette , f \v. gebr. , Zakje , o.
Konijnennetje, 0.
Pockenstein , m. Poksteen , us.
Pocotcan , m. zekere honigbij.
Podagre , adj. Podagreus , Met het voet euvel gekweld.
M. Podagrist, us.
Podestat, M. zeker policiebeambte in
Iealiü.

*_,

Podiceps , M. zie Grébe.
Podicipèdes, m. PI- dartvoeten,m.mrv.
Podomètre, zie Odometre.
Poêle, in. Doodlaken , o. *_, sluifer ,
waaronder in de R. K. kerk getrouwd
wordt, us. , Hulk, vr.; van hier : L'enfaut a été mis sons le — , wordt gezegd
van een voor het huwelijk geboren
kind , hetwelk bij het trouwen tegenivoordig is en daarmede geëcht wordt,
*.__, Troon/zemel, us zie Dais.

(ook : Polle ,) Xagchel , ?L

,

Mettre Ie

feu It un - , Eene kagchel aanmaken,
aansteken. * _ , Kagchelkamer , Woonkamer vr., f. Pan , vr.
a hire,
Braadpan , vr.
Poêlette , f. Pannetje , o.
Poêlier,m. Pannenmake,m. —, Pannenverkooper , us.
Poêlon, m. Pan, vr.
Poêlounée, f. Pan vol, vr.
Poèzne , m. Gerucht , Dicht , Dichtstulc ,
— dramatique , Tooneeldicht 0. — diépique,
dactique , Leerdic/it , o. ;
Ileldendic/st, 0.; — en prose, Gedic/st
in proza, 0.
oéaie , f. Dichtkunde , Poè'zio , vr.;
— lyrique , Lierdich: , o. ; - épique,
Jieldendicht. *., P 1 Poésies , Gedich ten , Dichtwerken , Dichtstukken,
0. nseery.
Poète , us. Dichter., vs.
f. Dichteree , vr.
Poétereau , in. fam. Pruldichier , .Rijnse; —

,

laar, us.
Poétique , adj. Dicheerlijk , Poftisch;
Licence —, Dichterlijke vrijheid, vr.;
Arc —, on : —, 1. J'erhandeling over
de dichtkunde , yr.
Poétiquement, adv. Dichterlijk.
Poétiser, n. fan. Dichten, Verzon ma-

V.

men, Rijmen.
Poge , in. in de Levant , zie Stribord.

Poids , m. Zwaarte , vr. , Gewigt , 0.;
fig. Gewigt, o, Last, na. het.
gene, waarvan men zich ter bepaling

der zwaarte bedient, Gewigt , v.; van
hier : Etrn de - , Het vereischte gewigt hebben , Wigtig zijn

; Faire bon —,

Goed gewigt geven , Goed wegen ; Le

n'y eat pas, Bet gewigt is er niet;
fig. Acheter an — de l'or , Zeer duur
koopen ,' Faire toutcs çhoses avec - et

—

mesure, Zeer omaig:ig te work gaan.
* - a in de werkruigk. , Last,. us.
,
* — , aan een uurwerk , euz. , Gewigt 2,
Gewigt,
Belang,
o.; Homme
o.; fig.
de —, Man van gewigt , Belangrijk
man. Verdienstelijk meusch , us.
Poignant, te, adj. Grievend, Stekend,
Scherp , Sterk , Hevig.
Poignard , us. Dolk, Ponjaard , us. , Dagge , yr. ; Coup de -, Dolksteek , us.
*_, Kleine Snoek, us.

Poignarder, v. a. Met eenen dolk kwrtsen

of dooden , Doorsteken (met eenen

dolk);

fig. Ten uiterste bedroeven.

Poignée ,

f. Hand vol, o. ,

Prendre , etc.

a —, Met handen vol nemen; fig. Band
vol„ vr. ; — de monde , Band vs1 volk,
vr, als: de morue, Dubbele
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Greep , vr.

Pognet, in. Gewricht der hand, o. (in
Sommige gevallen kan het door Pols
overgezet worden.) *_, Boordje aan
eene heidsrncuw, o.
Poil, in Baar, o. (AANM. Het hoofd.
haar van den mensch heet Cheveux.);
— de cheval , Paardehaar ,, o ; — de
cbèvre , Geitenhaar, o.; — de cham eau,
Ke m elshaar , 0. van hier: — follet,
1/lashaard, Melkbaard, m.; Lièvre en
, Onafgetrokken haas, haas niet het
vel, tn. ; Monter un cheval a — , Zonder
zadel rijden zie ook Plume ; Mettre nu
olseau a —, Eenen valk op de hazenen konijnenjagt afrigeen ; — de lam,
Struisdons , 0. ; — de velours, Ruigte
van fluweel, vr. ; Velours a deux , etc.
poils,Tweedraadsch, enz. fluweel, o.;
fig. fain. Brave a trois poils , Zeer dap.
per , — de certaines étoffes , Schering
van zekere stoffen ,vr.; - noir, zekere
Zwarte lei; — roei, zekere roode lei;
taché, zekere veelkleurige lei ; fig.
fan. Prendre du — de Ia bête , Den volgenden dag op nieuw lustig drinken. *_,
in de geneesk. , Zeere tepels,. in. meerv.
*__, in de nat. hist. , als : — de nacre
Haarrjes, waarmede sommige schelpen
zich aan de rotsen hechten , o. meerv.
Poilette, f. Ijzeren smeervat van eenen
molen, o.
Poilier , m. Molenijzer , o.
Poiloux , m. bas, Ellendeling, m.
Poi lu , ue , adj Harig , Ruig.
Poincillade , f. zeker boompje, Paradijs.

bloem, vr.

Poinçon , in. Priem , rit.
Drevel , in.
Stift, vr.— , Punshamer , in . * -,
Spil, vr.Stempel, in. °—, Letterstempel, ns. - , zeker vijnvat

(2/3 d'un muid).

Poindre , V. U. enkel in de onbep. w. , als:
Commencer a - , ( van den dag ,) Beginnen te verschijnen, P rschijnen,
4anbrekon; (van planten ,) Opkomen,
Uirloopen , Uitspruiten. '° — , v. a. fig.
on prov. , als : Oiguez vilain , ii vous
poindra; poiguez vilain, ij vous oindra .
Doe eenen deugniet goed, en hij zal u
kwaad doen; doe een' deugniet kwaad,
en hij zal U goed doen.
Poing , in . Vuist , vr. ; Coup de —, Vuist-

slag, in. Bttre q q. is coups de pied et
de , Iemand schoppen en slaan. -,
Hand, vr.; als ; Flambeau de —, Hand.
.fakkel , vr. ; Oiscau de —„Hand-valk, in.;
iVlener q. q. pieds et poings lui , Iemand

geleiden , die aan handen en voeten

gebonden Is; fig. Je vous livre cat horn.
me pieds et poings liés, Ik geef dien
man geheel en al over; Ii a été con.darnn a avoir le coupé , De hand zal
hens afgehouwen worden.
Point , in. in de spraakk , Punt , Punctuno
(.) , o. ; van hier : — interrogatif, —
d'interrogation . Vraagteeken ( ? ), o.; admiratif, — d'admiracion , Uitroepings.
tecken ( ! ) , o. Deux points, Dubbel
punt (:); ook:. Sc/seidteeken, (To -erna
b. v. Izabk,), o.; ook: Stip (b. v. op
dc letter i ) , vr. ; van hier : fig. Met.
tre les points sur les i, De stipjes op
/ de i zetten , d. 1. Met de uiterste
,- naauwgeze:/seid verrigten; C'est un
homme qui met les points stir les i , Die
man is ten uiterste naauwgezec, zeer
ordelijk ; C'est nu homme avec qui ij
faut niettre les points snr les i, Men
moet voorzigtig zijn met dien man.
* — , in de Hebr. taal., als. Points.
voyelles , Punctums, Punten , o. mrv.
* - , bij naaisc. , Steek. m. ; van hier:
Genaaide kant, Kant, vr.; van hier:
Ouvrière en -,, Kantwerkster, vr.;
Cravate de points, Kanten das . vr.
* — , in de wisk. , Punt , a. — , inde
sterrek., als: — équinoxial , Nachteveningspunt Q. ; — solsticial, Zonnestandopunt, P. ; — cardinal , Hoofdwind»
Th. Hoofdstreek , vr. ; Points verticaux,
1:1e: hoofd. en voetpunt, 0. in de
ontleedk. , Punt . o. , Opening , vr.;
Points lacrymaux , Traanpunten , o, mry.
bij juweel. , Plek . Stip, vr.
in de werktuigk., als: rr d'appui,
Steunpunt , 0. in de toonk. , Stip,
vr., Punt, 0. , van hier: — cl'orgue,
- de repos , Rustpunt , o. — , in het
spel , Streepje . Merit , Teellen , Oog,
Punt , o. — , in riemen , enz. Gaatje,
Gat, o., Opening, vr. op eene
schoenmakersmaat , Steek „ m. ;' Ne pas
chausser k mêrne —, Niet overeen stemmen , Niet harmoniëren ,. Chausser a
inême -, Goed harmoniëren ; Faire venir
q. q. a Son -, Iemand naar zijne hand
zetten, Hem naar zijne pijpen doen
dansen. _, Sceekte, Seeking ,vr.,
Steek , no. in de zijde , enz. — . Punt,
Voornaamste, Hoofdpunt, 0., Zaak,
vr. ; Venons an —, Laat ons ter zake
komen. * — , Punt , Deel ,. drtikel, o.
0
Toestand, Staat, m. , Gesteld.
heid, Hoogte, vr. , Punt, 0.
Trap ., m_, Toppunt.) Punr,o, *_,p unt,
0. Oogenblik , in. en o ; A rre stir le de...> Op het punt zijn te . , * i Venir
Ii -, Pin pas komen; spr. w. Tout
,
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vient h — b qui peut attendre , Met tijd
n geduld komt men alles te boven;
Arriver au — nommé, Op den bestemden
tijd komen ; ook: Ter snede komen,
jean pas komen. * -- , Begin, o. ; van
hier : — du jour, Krieken van den dag,
4anbreken van den dag, o, Dage.
raad, m. * — , Punt , o., Stip, vr;
-- du milieu, Middelpunt , 0.; — de
vee, Oogpunt, Gezigtspunt, o.; ook:
Uitzigt , Gezigt, o. ; ook : Licht, o.

ken. * -^ , Steken , Rig ten , Pointeren,
Puncteren. *— , Een punt bij iemands
naam maken ten teeken van afwezig
*—, v. n. Hoog vliegen , Zich-heid.
in do lucht verheffen. *—, Uitloopen,
Uitkomen, Uitspruiten.
pointes, zie Pouches.
Pointeur, adj. m. , als : Officier —, Stel•
ier van het geschut, m.
Pointicelle , f. Spil in eene spoel , vr.
Puintil, m. in de, giasblaz. , Ijzeren staaf
of kruk, yr.
Pointillage , m. Stipje , Puntje, Stip.
schilderen , o.
Pointillé , m. Gepunteerde plaat, vr.
Pointiller, V. n Stippen , Punteren, Met
stippen schilderen; fig. Haarkloven,
Vitten, Kibbelen , ICrakeelen, Tegen.
spreken. * — , V. a. Sc5empen, Bespot
Hekelen , Plagen , Tergen.
-ten,
Pointillerie , f. Kibbeling , vr. , Twist over
beuzelingen, m.
Pointilleux , use , adj. Ki bbelachtig , Twist-
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Dag, m.; fig. Oogpun), Gezigtspunt,
a.; -- d'honneur, Punt van eer, o.;

De — en —, Taman punt tot punt , Zeer
omstandig , Fan stukje tot beetje ; De
tout —, In alle opzigten, Geheel ,Volmaakt ; van hier : Équiper q. q. de
tout -- , Iemand geheel uitrusten; spr.
w. Accommoder q. q. de tout —, Iemand
geducht havenen. *—, adv. Niet, Geenszins ; je ne veux —, Ik wil (volstrekt)
niet; — du tout , Geenszins , Volstrekt
niet. * -- , als : — de , Geen ; spr. w.
— d'argent, — de Suisse, Geen geld,
geen Zwitsers.
Pointage , m. scheepsw., Bestek , o. *~,
aan laken, Gaal, vr.
Pointal, m. Schoorpaal, Stat, m.
Pointe , f. Punt, Spits , vr. ; van hier:
— de diamant, Diamant (der glazen
,

fig. Emporter q. ch. a la-mnakers),v.;
.-- de 1'épée, Iets met kracht en geweld
Faire
des querelles , etc.
bemagtigen ;
sur ia — d'une aiguille, Om een haver.
stroo twisten. * — s Prikkelende smaak ,
Smaak , m. • * —, l7 00rdspel ing , vr.,
Inval, m. , Geestigheid , vr. ; van hier:
Dire des pointes , Geestig zijn , flardigheden zeggen ; — d'une épigramme ,
Punt eener epigram, vr.; — de l'esprit , Geestigheid , vr. ; — du jour,
Aanbreken of Krieken van den dag , o.;
Dageraad , m. * — , in de aardrijksk. ,
Landpunt , Punt , Spits , Kaap , vr.
* —, in de rijsch. , als : Faire des poin.
tes , Steigeren. -- , bij jag. , als :
L'oiseau fait la —, De vogel verheft
zich in de lucht; fig. fain. S vivre sa —,
Poursuivre sa — , Zijn voornemen vervolgen, doorzetten. * — , van verschef.
dene puntige dingen, Punt, vr. ,
Puntje , o. , Priem , m., Steekijzer, o.
* —, als : En — , Puntig , In eene punt,
Spits; Se terminer en —, Spits toeloo..
pen; En — de vin, Een weinig beschon.
ken.
Pointeau, m. zekere priem , Dr.ilijzer, o.
Pointement , m. Stellen of Punteren (van
het geschut) , o.
Pinter, v. a. Met de punt steken, Ste,

-

gierig.

Pointu, ue , adj. Puntig , Scherp', Spits.
* — , m. een visch.
Pointure , f. bij boekdr. , Punctuur , vr.
* — , .Meting, yr. * --, scheepsw. , Reef
in het zeil, vr.
Poire, f. Peer, vr.; -- d'hiver, Winter.
peer , vr.; — d'angoisse , Worgpeer , vr.;
ook : fig. Prop, die men iemand in
den mond stopt, om hem het schreeuw
liven te bel,:tten ; vr. ; fig. Faire avaler
des poires d'angoisse. a q. q., zie Angoisse ; fig. Garder one — pour la soif,
Een appeltje voor den dorst bewaren;
Entre la — et Ie fromage, Bij het na.
geregt, Op het einde van den maal
toen men eene kleine verheuging-tijd,
begon te krijgen. * — , als: Perle era—,
Peervormige parel, vr. * —, (Leiren)
kruidhoren, m. * —, Gewige (aan een'
nester), o. * — , als : Poires secrètes,,
soort van gebit voor een paard ; — sèche , zekere schelp van het geslacht
Pyrule.
Poiré , m. Perendrank , m.
Poireau , m eene plant , Prei , vr. ; Cueilli.r des poireaux, Prei plukken. * — s
Wrat , vr.
Poirée, f. Beet , vr., zie Bette blanche.
Poirier, m. Perenboom, m.
Pols , m. Erwt, Ert, vr.; van hier
— chiche, Sisser, m.; -- sans cone,

— goulu, Pen!, vr.; spr. w. Donner
on — pour avoir une fève , .Venen spie
uitwerpen, om eenen kabeljaauw-ring
te vangen , RIet eene meiworst naar
eens zijde spek werpen. * —, als:
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a cautère , .Bastje , waarmede men eens
fontenel open houdt , o.
Poison, m. Gift, Pèrffift, Gif, o. *—,

op ... doen ; — long , lange peper , vr,
Poivrer, v. a. Peperen; fig . pop. Besmet
ten (met Bene venerieke ziekte). * —,
bij valk. , als : I'oisean , Den valk met
peperwater ivasschen.

bij regtsgel. , Vergiftiging , vr. ; fig.
Vergift , o.
Poissard s de , adj. T7ischwijfachtig , Gemeen.
Poissarde, f. Tlischwijf, o.
Poisser, V. a. Bepekken, Bepikken. *—,
Teren, Beteren. * — , Bemorsen, Besmeren , Bevuilen , Besmetten , Smetten. *—, v. n. Smetten.
Poisson , m. zekere maat , Mutsje , o.
* — ,zeker waterdier, Tisch, m. ; — de
nier , Zeeviscla , m. ; — de rivière , Riyiervisch, m. ; Ar@te de —, l7ischgraat,
vr. ; Ecaille de —, P'ischschub , vr.;
Haile de --, Traan, vr. ; spr. w. Etre
comme Ie — dans Peau, Als een visch
in het water leven ; Je ne sais s'il est
— ou chair, Ik weet niet , of ik kuit
of haring aan hem heb ; Les gros poissons mangent les petits, De groote vis schen eten de kleine; fig. La sauce fait
manger le . , Omstandigheden doen de
zaak veranderen. * —, in de sterrek.,
als : — volant , een zuidelijke gesternte, Vliegende visch , m.; — austral,
Zuidelijke visch , m. * —, pl. Poissons,
Visschen , (Pisces ,) m. mrv. * — , als :
— d'avril, .4prilgek, m.; Donner un —
d'avril h q. q. , Iemand op den eersten
april voor gek sturen.
Poissonnaille , f. fam. Pootvisch , ta.
Poissonnerie, f. T7ischmarkt, vr.
Poissonneux, use, adj. Vischrijk.

Poissonnier, ni. L'ischkooper , m. AANM.
Dit woord wordt veel gezegd van personen, welke riviervisch yerkoopen.
Poissonnière, f. Vischvrouw , Tfischkoop.
ster , vr. , zie Poissonnier. * — , I'zschpan, vr., Vischketel , m.
Poitrail , m. Borst (van een paard) , vr.
*—, Borstriem, m., Borststuk ,o. * —,
Onderbalk , Dwarsbalk , m.
Poitrinaire, adj. Eene slechte borst heb
* _, m. et f. Die eene slechte-bend.
borst heeft.
Poitrinal, le, adj. Op de borst vastgemaakt wordende. *—, m. Kort vuurroer
met een'wijden loop , o.
Poitrine, f. Borst, vr.; Cavité de la —,
Borstholte, vr. * -- , van dieren. Borst,
vr.; — de veau, Kalfsborst, vr. *—,
Borst, Stem, vr.; N'avoir point de —,
Geene stem hebben.
Poitriniére, f. Borsthout, o.
Poivrade, £. Zure saus met peper en zoutvr.
Poivre, m. Peper , vr.; Riettre do — dans
on sur ... , Peperen , Peper in ... of

-

Poivrier, m. geslacht van planten, Peper
na. , Peperboompje , o. * —, Pe--bom,
perbos, Peperbus, vr.
Poivrière, f. Kruiddoos, vr.
Poix , f. Pik, Pek a o.; van hier : — résine, Hars ,- vr.
Polacre , m: Poolsche ruiter, m.
zeker vaartuig, Polaker,, m.
Polaire, adj. De polen betreffende; Cer.
cle —, Poolcirkel, m.; Cadran —, Pool.
zonnewijzer, on.; Etoile —, on: *—,
f. Poolster , Poolstar, vr.
Polaque , zie Polacre.
Polarisation, f. , als : — de la lumière
Polarisatie des lichts, vr.
Polarité,f. Eigenschap om naar het noorden te wijzen, Polariteit, vr.
Polastre, m. bij loodg., Loodpan, vr.
Pale , m. Pool, vr. , Aspect , o. ; — arc.
tique on septentrional, Noordpool , vr.;
— antartique on méridional, Zuidpool, vr.
Polécat, m. zeker dier , Poolkat , vr.
Polémarque, m. bij de Grieken, Leger.
hoofd, o.
Polénique, adj. Twistend.
Polémoscope, m. soort van verrekijker.
Polenta, f. Pap van meel en kastanjes, vr.
Polètes, m. pl. te Athene, Bestuurders

der verbeurd verklaarde goederen, m.
meere.

, ie , adj. Gepolijst, Glad; fig. Be_
schaafd , Gemanierd, Beleefd, Hoffelijk , Heuse/s. * —, m. Glans , Luis.
ter, m.
Police , f. Burgerlijke regering , Stads
Poli cie , vr. ; Commissaire de-regin,
—, Commissaris van policie , m. *- 9
Orde, Inrigting, vr. *—, in den hand..,
Polis , vr. ; — de chargement, zie Connaissement. * — , bij lettergiet. , Tarief
voor het getal , dat van elke letter
moet gegoten worden, o.
Policé , ée , adj. Beschaafd, Wel s nge.
rigt, Geregeld.
Polieer, V. a. Behoorlijk inrigten, Re.
gelen, Wetten geven, Aan eens behoor.
lijke orde onderwerpen.
Polichinel , m. Hansworst, Polichinel,
m. ; fig. Poetsenmaker,, m•
Poli

Polichinelle , f. Kromme raketstok , m.
Policon , zie Polissou.
Polierschiefer , m. soort van trippel.
Poliment, an. Polijsten, Slijpen, o. *—^
Polijsting , vr. , Glans, m. * —, adv.

Beleefd , Heusch, Vriendelijk.

830POLI

POLY

PoUr ,, V. a. Glad maken , Poli/sten; fig. Poln.poltinfck , in. lCwartroebel (ongeveer
Poli/sten , Beschaven.
Polisseur, ni. Folijster, t».
Polyacanthe , aclj. I7eeldoornig ,
Polisseuse, f. Polifseseer, if.
kelig.
Polissoir, m. Polijssteen , Polifsetand,
Polyacoustique , adj. Seemversterkend.
B ruineertand , m., Bruineerstaal , o.
Polyandrie , f. bij LJNN. , 1/eelmannige
- , 1/celmanne.
*__, Polljstplaat, vr.
planten , vr. meerv.
rij, vr.
Polissoire , f. Wrijfhorstel , ni. en vr.
-., Ge. Polyangie, 1. familie van planten, wel.
Po1ison, m. Straarjongen, in.
ker zaden in vele vak/es besloten zijn.
nieene vent, Rekel , ni.inc, adj.
Gemeen ; van hier: Chanson polissonne, Polyan th éa , in. Bloemlezing , vr.
Straadeunsje, o. , Straatdeun , m.
Poiyatmthée , adj. Veelbloomusig.
Polissonuer ,, V. n JCwade-jongensstreken Polycamératique , adj. van een uurwerk,
Met vele Wijzers ( in onderscheidene
doen. -, 1"uile of Genseenc taal spre.
vertrokken , enz.).
ken.
Polissounerie, f. Kwade.jongerssstreek, vr. Polycholie, f. Overvloed van gal, t».
Polychreste , adj. Toe vele einden dienend;
*_, Guiterij, vr• Gemeene boorSe! - , Zout , dat voor vele ziekten
serif, vr.
goed is , o.
Polissure, f. Poli/sten , o.
Politesse , f. Beleefdheid , Hoffelijkhoid, Polychroïte , t'. w. gebr. , Kicurend begin
sel in sommige planten , 0.
Welgemanierdheid, Herischheid, 1/ricaBeschaafdheid , Vr, Polydacryle , adj. 1/eelvinzerig , Meer dan
delijk/zeid , vr.
het vereisclste getal vingeren hebbende.
Politique, f. Staatkunde, vr. s-, adj.
Staatkundig ; van hier : Economie -, Polydipsie, f. Grooee dorst, in.
Polyèdre , in. Veelzijdig ligchaans , o.
Staatshuishoudkunde, vr.; fig. Staat
* - , Glas met verscheidene oppervlak.
kundig, Loos, Doortrapt. M.
ten, o.
Staaekundige , Staatsman , in.
Polygame , in. ce f. Man , die meer dan
Politiquement , adv. Staatkundig ; fig
ééne vrouw, in. en Vrouw, die macer
Loos , Listig , Doortrapt.
dan éénen man te gelijk heeft, vr.
Politiquer , V. fl. lam. Over staatszaken

spreken.
Polizeaux, m. p1. zekere lijawaden.
Pollen, in. in de plantk., Bloemsrof, Stuff.
meel 0.
Pollentia , f. bij de Rom. , zekere godin.
Pollicitation , f. 1/erbindrenis (van déne
zijde) , vr.
PoIier ,, V. 0. Bezoedelen , Ontlsoiligen.
* - (se), v pr. Zich zelf be,lekken,
,

Zich aan de zeifbevlekking schuldig
maken.
Pollution, f. Bezoedeling , Ontheiliging,
vr. 'p-, Masturbation; —nocturne,
Nachtelijke bevlekking , vr.
Pollux, in. naam eener ster.
Polographie , f. Sterrekundige home ibe.

scimrijving , vr.
Polonaise, f. zekere dans.

a'—, weleer,

zeker vrouwenkleed. *, zeker passe.

amontwerk.
Poltinick, m. Halve roebel, t». (ongeveer
f x.io.)
Poltron , nue , adj. Lafhartig , Lemf, Bloo.
Lafaard,Bloodaard,Laf.
dc.
hartig snenscim , M.
Poltronnerie , f. Lafhartigheid , Blood.
heid, yr .
Poltura, us,. eene Hongaarsche munt.
Polturac, in. eerie Poolsche munt (onge.
veer 2 cent).

Polygamie , f I7eelwijverij , 1/eelmanne.
rij , vr. ; van hier : - simultanée , (ei-.
genii/Re) Veelwijverij, vr. ; - succes.
sive , Trouwen van cone tweede , enz.
vrot(w na den dood der eerste , enZ.
*__, in de plantk , drie en twintigste

klasse van planten bij LINN., Veelwijvige planten, vr. maccry.
Polygamiste, in. Polygamist, ma.
Polygarchie, f. I'eelhoofdig bestuur, o.
Polyginglyrnes , adj. f. p1. , als : Coquilles
-, Gerande schelpen, vr. mary.

Palyglotte, adj. In vzle talen. *

, f.

Bijbel in vele talen , ma. *.., ,, fig. Man,
welke den schijn aanneemt, dat hij
vele talen verstaat , w e

Polygone , adj. Vee/hoekig. * _ , in. 1/eel.
hoek, ma.
Polygonon, Polygonum, ma. naam van yer.
scheidene planten met geledingen , bij
de ouden.
Polygrammos , in. naam van een' rooden
jaspis met Witte vlekken.
Polygraphe , ma. Schrijver over vele on
derwerpen , in. - , iverktuig , waarmede men veel afschriften to gelijk

maakt.

Polygraphie, f. Kunst om in cijfer te schrijvon of zoodanig schrift op te lossen,

Geheime schrijfkunst 9 vr.

POLY

POMO

Polygyne , adj. van planten , I7e8lwijvs'g.
Polygynie , f. 1"eelwijvige planten, vr. mrv.
Polylymphie , f. in de geneesk. , zie Ana.
sarque.
Polymathe, M. W. gebr. , Veelweter,. nj.
Polyrnathie, f. w. gebr., I7eelweterij, vr.
Polymathique, adj. w. gebr., Vee/wetend.
Polyinérisme, fl1. Overtolligheid, (b v.

Polgthrfz , in. Haaragaat , a.
Polytrophie , f. Overvoeding.> vr.
Polytypage, m. zie Action de polytyper.
Polytyper ,, v. a. Polytyperen.
Polynrique , adj. Door te veel pis in do
blaas voortgebragt.
Pomérops , m., als.-orangé , zie Co.
chitotolt.
Pommade, f. zekere zalf, Pommade , vr.;
pour les lèvres, Lippenpommade, vr.;
pour les cheveux, liaarzalf, Haar.
pommade, vr. , in de rijsch., zeke.
re sprang der kunstspringers.
Pommader, v. a. Met pommade bes t rijken.
Pomme, f. 4ppel , vs. ,- Sirop de poinmes,
4ppelseroop, vr; fig pop. On abattraic
la place a coups de ponames cuites , De
plaats is zeer zwak. , vulg. , als
d'Adam , Adamsappel , m.; fig. fain.
- de discorde , Twistappel , rn ; Donner Ja - a one femme, Eene vrouw den
appel (der schoonheid) geven , Haar
voor do schoonste verklaren. *_,
scheepsw., Knop, m., Muis, vr.
als: - de pin, Pijnappel, in.; - de
chéne, Eikenappeltje, a.; —d'églantier,
Wepeldorenknop , vs.; - de terre . Aardappel, vs.als: - de laitue . Sla.
krop, Krop, vr.; - de chou, Sluit-

wanneer iemand meer dan vijf vingers
aan de hand, meer dan vijf teenen aan
den voet, enz. heeft,) vr.
Polymnastie , Polyninastique , f. bij de on.
den , zang voor de fluit.
Polynotne , m, I'eelvoudige grootheid, vr.
Polyoptie , m. Glas , hetwelk de voorwerpen vermenigvuldigt en verkleint , o.
Polype , m in de geneesk , gestold bloed
in de vaten, enz., Polyp, m
wondh. , zeker vleezig uitwas in den
neus , Polyp , m. - , in de nat. hist.,
Veelvoet , Polyp , on. , Planedier , o.
Dierplant, vr; van hier: ainorphe,
zeker infusiediertje.
Polypétale, adj van bloemen, Veelbiadig.
Polypeux , use, adj. Polypachtig.
Polyphage , adj. Zich mee onderscheidene

spijzen voedend.
Polypharmacie , f. Misbruik van geneesmiddelen , a.
Po1ypharrnque , in. Geneesheer, die veel
voorschrijft, m.
Folyphore, m. Steel, waarop vele vruchten te gelijk staan, m.
Polyphthongue , adj. f. , als : Flûte -, on:
* - , f bij de ouden , zekere fluit.
Polyphylle , adj. Uit vele blaadjes bestaan'
do , Veelbladig.
Polypier, m. huisje der zeepolypen, a.
Polypode , m. geslacht van planten , Engelzoet, a.
Polysarcie, f. Zwaarlifvigheid, vr.
Polyscope, m. Glas , dat het getal voor.
werpen vermenigvuldigt, a.
Polysèque, 1. zekere vrucht.
Polyspasie , m. zie Moufle.
Polyspermatique, Polysperme , adj. van planten„ Veel z adig.
Polystyle, adj. in. in de plantk,, Veelstijlig.
Polysyllabe , adj. Veel l e t tergrepig. * _ ,
m. 1'eelletrergrepi woord, a.
Polysyllabique, acij. Veellettergrepig , Veel

lettergrepen herhalende.

Polysynodie , f. Veelheid van raadsverga-

deringen, vr.
Polytechnique , adv. Vele wetenschappen
omvattend; Ecole -2 Polytechnische
school, vr.
Po1ythistne , in. Vee/goderij , vs.
Polythélste , ni. Voorstander van de veel.

goderif, vs.
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:

kool, Kool, vr.
Pommé , In. .dppeldrank , ./Jppelwijn , vs.
* - , ée , adj. , als : Laitue pommée,
Kropsalade , vr.; Chou -, Sluitkool„
vr. ; lig. fain., als: Fon -„ Volslagen
gek , vs. ; Sottise pommée , Volslagen

zotternij, vr.
Pommeau, in. Degenknop , tis. a.-, Za.
de/knop, vs.
Pommelé , ée , adj. , als: Le del est -,
De lucht is snot kleine wolkjes (met
schaapjes) bedekt. * - , van paarden,
Appe lgraan w.
Pommeler (se), v. pr. Met kleine wolk/es
betrekken. *, Appelgraauw worden.
Ponsmelière , f. bij veearts.„ Longontsteking , vr.
Pommelle, 1. Plaat met gaten voor eene
pijp om het inloopen van het vuil te

verhinderen, vr.

s—,

zeker werktuig

der kousenwevers, enz. * -,Wig, vr.,
Kiel, vs.
Pommer , v. ii. Sluiten, Kroppen.
Pommeraie , f. Appelboomgaard , vs.
Pommeter, V. n. zie Pécher a Ia foule.
Poinmette , f. Knopje.> a. * - p in de ont
-„ aan pistolen,
leedk. , Oogbeen , a.
Plaat aan den kalf, Kolfplaat , yr.
Pommier,na. 4ppelb 000 2 m. *.., 4ppel.
brader , vs.
Pomone 2 f. in de fabell. 2 Pomona 3 vr.

POMP

PONT

Pompe , f. Praal , Pracht , Staatsie,
yr.; -- fanèbre, Lijkstaatsie, vr.; fig.
Opgesmuktheid, vr. * -, in de godsd.,
als: Pompes du monde, Wereldsche ij
vr. mere. * -, Pomp , vr.;-delhn,
- aspirante, Zuigpomp , vr.; -- á in.
cendie, Brandspuit , vr. ; - pneumatique, - à air, Luchtpomp, vr.; - à
fen, Stoommachine, vr.; - à chapelet,
Kettingpomp , vr.
Pompeïon , rn.. zeker gebouw te Athene.
Pomper , V. a. Pompen, Uitpompen. * --,
V. n. Pompen.
Pompeusennent , adv. , Pompeux, use, adj.
Prachtig, Statig, heerlijk; fig. IPer.
heven, Deftig , Opgesmukt , Sierlijk..
Ponmpholix , m. Zinkbloem , vr.
Pompier, m. Pompgast, Spuitgast , m.
*-, Pomper, m. *-, Pompenraker, m.
Pompon , m. allerlei kleine versierselen
aan den tooi der vrouwen ; fig. Siera.
den , o. rnee rv. *..,bij soldaten , Porn.
pen, ni.
Potnponner, v. a. Persierselen op ..
plaatsen; fig. Opsmukken. * — ( se),
V. pr. Zich met allerlei kleine versier

Pondération, f. juist evenwigt der lig.
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-selnopcaik.

Ponant , na. scheepsw. , Atlantische ®ce•
aan , m,
Ponce, f. bij teeken. , Spons, vr., Spons.
zakje, o. * -, zekere inkt. *^, on:
Pierre-ponce , Pui assteen , m.
Ponceau, m. Brug (van eenen boog), vr.,
Bruggetje, o. * -, Klaproos, vr. * -,.
Hoogrood, o.
Poncer, V. a. Met den puimsteen schuren
Merken (met
of glad maken.
Ponce). * - , bij teeken. , Sponsen.
Poncette, f. Sponszakfe, o.
Ponche , zie Punch.
Ponches , zie Pouches.
Ponds, m. Doorgestokene teekening, vr.
* -, Sponsblad, o.

Ponction, f. Doorboring of Opening ter
aftapping des waters, vr.
Ponctualité ,. f. Stiptheid, Naauwgezetheid, Naauwkeurigheid, vr.
Ponctuateur , m. w. gebr. , Die met stip•
pen merkt.
Ponctuation, f. Plaatsing der scheidtee•
kens , ,Punctuatie , vr.
Ponctué, m. een visch. *.-, de, adj. Gestipt.
Ponctuel , lie , adj. , Ponctuellement , adv.
Stipt, Prompt, NVaadwkeurig.
Ponctuer, V. a. De scheidteekens plaatsen,
Punctueren.

Pondag, m. Helling eener ader in Bene
kolenmijn , vr.
Popdage, m. in Engel., Tonxsegeld o.
,

charnen ,

0.

Pondeuse , f. Leghen , Legster , vr. ; fig.
fain. Vrouw, die veel kinderen krijgt,
.Leghen, yr. , Kinderkorf, m.
Pondre , v. a. (Lijeren) leggen.
Pongé , ée , adj. Met water doortrokken.
Pongitif, ive, adj. , als : Douleur pongitive, Stekende pijn, vr.
Ponne , m. eerie Bengaalsehe munt p engeveer vier en een halve cent.
Ponsis, m. Zak vol gestampte kool, m.
Pont , m. Brug , yr. ; van hier: - tournant, Draaibrug , vr. ; - de bateaux,
Schipbrug, vr.; -- de jont, Biezen.
brug , vr. ; - volant, Vliegende brug,
vr, ; — dormant , Vaste brug , vr. , z ie
ook Pont-levis ; fig. 11 faut faire un -d'or à son ennenai , Men moet voor zij
vijand een gouden brug bouwen;-ne
-- auz Ines, .Ezelsbrug, vr.; ook: Ni etig antwoord , o. ; ook : Algemeen be•
kende zaak, vr. * -, als: Faire na-,
(in het kaartsp. ,) De kaarten zoodantg
buigen , dat hij , die afnemen zal , het
daar doet , waar men verkiest; (bij
schild.,) Lágte stukjes voor den verkoop
maken ; École des ponts et chaussées,
School voor de bruggen en wegen, vr. *-,
scheepsw. , Dek , Verdek , o.; -- coupé ,
Halfdek , o. * -, bij klokkeng., Hoofdtop boven aan Bene klok, m. * -, in
een uurw. , Brug , Galg vr. * - , bij
lintwev. , Brug , vr.
Pontac, m. zekere wijn.
Pontal , m. op de Middel. zee, Ruim (van
een schip), o.
Ponte , f. Leggen (de,' vogelen) , o., Leg,

tijd , m. *-, Hóeveelheid eijeren, die

een vogel legt,'° vr. *_,m. in het om
i. hartenaas, wan•-bersp.,Pota(d
neer men in harten , en ruitenaas , wanneer men in ruiten speelt, o. *-, in het
faro , enz. , Speler tegen den bankier,
rn * --, f, in de mijnen , Bovenste of
Benedenste laag ,. vr.
Ponté , ée, adj. Fan een dek of verdek
voorzien.
Ponteau, m. bij zijdefabrijk. , zekere plank.
Ponteler, V. a. De Ponteaux plaatsen.
Ponter, V. n. Tegen den bankier spelen,
Poe teren,
Pontet, m. Beugel over den trekker van
een geweer , m„
Pontiane , f. weleer, Tabaksplant, vr.
Pontife , m. Hoogepriester, m. * '-- i Bis
-sclaop,m.
Pontifical, le, adj. Hoogepriesterlijk. *-,
Bisschoppelijk. *--- , m. Ceremonieboek
der bisschoppen, Pontificaal, a•
,

PONT

PORE`

Pontificalement, adv. In het hoogepries.
terli j k of bisschoppelijk gewaad.
Pontificat, m. Hoegepriesterschap , o. * —,

naar het Hoc gelijkt. *—, in dit spel,
Bakje, o.
Poquer, V. n. in het balsp. , Lenen bal
zoodanig tegen eenen anderen werpen,
dat deze niet rolt. *. — , in het poque`
spel, als : — de tout, Het spel winnen.
Poracé , ée, adj. Prei kleurig , Groen

Pausschap , o. , Pauselijke waardig.
heid, vr.

Pontil, m. in glasblaz., zeker werktuig.
Pontiller, V. a. Zich van den pontil be-
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-gel.

dienen, Pontilleren.

Pont. levis , m. Ophaalbrug , vr. * —, in
de rijsch., als: Faire des ponts-Levis,
Springen. *—, Klep (eenex broek), vr.
Pont-neuf, m. Straatdeuntje , Straatlied 9 e , o.
Ponton , m. Schipbrug , vr. * —, in de
kriigsd., Ponton , m. *—, scheeps\v.•,
Legger, Onderles er , m.
Pontonage , m. Pontgeld , o. * —, Brug.

geld , o.
Pontonier,, m. Bruggeman , M. * —, in
het krijgsw., Pontonier, m.
Pontuseau , m. aan eenen papierv. , Steeg,
vr. * —, Streep in het papier , vr.
Ponty, m. in de glasblaz., zekere breuk.
Pepe, m. bij de Griek. , Pope , Priester ? m.
Poplité , ée . adj. Taman den knieboog.
Populace , f. Gepeupel, Graau w , o.
Populage, m. geslacht van planten, waartoe de boterbloem en het gouden knoopje behooren.
Populaire , adj. Van het volk ; Erreur —,
Molksdtvaling , vr. ; Bruit — , Volksgerecht, o. ; Préjugé — , Volksvooroordeel, o. ; 11loquenee —, P'olkswelsprekendherd, vr.; gouvernement — , t^olksre gering , vr. ; Etat — . Staat met erne
volksregering , vr. ; LVlaladie — , Volks•
ziekte, vr. ; Cette vériré est deveinue —,
Deze waarheid heeft zich tot onder het
volk verspreid. * — , Bemind bij het
volk, Populair; van hier: Se rendre
—, Zich bij liet volk bemind maken.
Populairement, adv. `Op de wijze van het
volk , Gemeenzaam , Populair.
Popularisme , m. n. w., Pleijen van het

volk, o.
Populariser, v. a. n. w., w. gebr., Perstaanbaar voor het volk maken. *_
(se), v. pr. Zich bij het volk bemind
maken, De gunst des volks winnen.
Popularité , f. Gemeenzaamheid , - grien.
delijkheid, vr. *--, Polksgunst, Volks liefde, Populariteit, vr.
Population , f. Bevolking , vr.
Populéum, m. Populierzalf, vr.
Populeux, use , adj. Volkrijk , Geschikt

voor bevolking.
Populo, m. pop.

van een klein kind,

Dikzak, na.
Fopulonia, f. bij de Rom., zekere godheid.
Poque , m. zeker spel , dat eenigzins

Porc . m. Marken , Zwijn , o. ; Langue de
—, Varkenstong ,Vr.; Pied de — , Varkens
Soie de —, Varkensborstels,-pot,a.;
m. meerv. ; — marin, Zeerarken, o.,
zie Marsouin. *—, Varkensvleesch , o.
* — , bij giet. , zie Cochon ; ook = zeke-

re vergaderbak.
Porcela ne , f. Porselein , o.; De r-, Per.

seleinen. * — , elk stuk , dat van por•
selein gemaakt is , als r Elle a de très•
belles porcelaines , Zij heeft zeer fraai
porselein. *—, geslacht van schelpdieren , Porcellana, vr. *—, in de ge.
neesk., zekere schilferige puistjes. *--,
adj. m. , als : Cheval —, Grijs en blaauw

gevlakt paard , o.
Porcelanites , f. pl. Versteende porcella•

na's , vr. meerv.
Pore-épic , m. Stekelvarken , o.
Porchaison, f. Toestand van een wild var-

ken , wanneer hetzelve het verste is ,
m. ; Les san gliers sopt en — , De wilde
varkens zijn het vetst.
Porchaiton , m. bij. jag., Wild varken in
deszelfs grootste vetheid, o.
Porche , m. Voorportaal, o., Ingang, m.
Porcber, m. Varkensdrijver , P'arkenshoe+
der, Zwijnenhoeder , m.
Porc-langlier, m. Wild zwijn, Wild var.

ken , o.
Pore, m. Zweetrat , e., Porie, vr.
orée, f. zie Poireau.
Poreus , use , adj. Poreus , Sponsachtig.
Porisme, m, in de oude meetli., Lemma,
o. * —, zie Corollaire.
Poristique, adj., als: Méthode --, Wijze,
die bepaalt , op hoeveel manieren een
voorstel kan opgelost worden , vr. Pornographic , f, w. gebr. , Verhandeling
over de ontucht, vr.
Porocèle, f. soort van breuk.
Porococa, m. zekere springvloed.
Porosité, f. Poreusheid, vr.
Porotique, adj. Eettverwekkend, Pored.
tend ; IVlédicament —, on: * --, m• Eelt.
verwekkend middel, o.
Porphyre, m. soort van steek, Porpbyr, m.
Porphyrion , m. Purperhoen , o.
Porphyrisation , f. Tot poeijer wri j ven op
porplsyr,, o.
Porphyriser a V. a. Tot poeijer wrijven op
porplayr.

53

834

PORQ

Porques, f. pl. Kniën (tot versterking
van het timmerwerk aan een schip),
vr. meere.
Porracé , ée , adj. Prei kleurig , Groengeel.
Porreau, zie Poireau.
Porrection, f. Toereiking der orde bij de
Minderbroeders, vr.
Porrigineux , use , adj. zie Furfuracé.
§ Porrigo , m. zekere ziekte.
Port , m. in de Pyreneën , Doorgang , m.
*—, scheepsw., Haven, Zeehaven, vr.;
fig. Faire naufrage au —, Zijne oogmer.
ken zien mislukken, op het oogenblik,
dat men zijn doel meent bereikt te
hebben ; I1 y est arrivé à bon — , Hij
is er behouden aangekomen, Hij is in
behouden haven aangekomen ; Conduire
ene entrepise à bon — , Eene zaak goed
ten einde brengen; — de salut, Veilig
vr. * — , Scheepslading,-heidsavn,
Grootte, vr.; Bátiment du — de ioo
tonneaux, Ship van ioo tonnen. * —,
Vracht , vr., Briefloon, Port , o.; van
hier : Lettre affranchie ee franche de —,
Prachtvrije brief, Gefrankeerde brief,
m. *—, Dragen, Draagloon, o. —,<
Dragen, Verlof tot dragen, o.; — d'ar-..
mes, Regt om wapenen te dragen, Dra.
gen van wapenen , o. * —, in zekere
spelen, Gehouden kaarten, vr. meerv.
* —, Houding (des ligehaams), vr. *--,
in de plantk. , Voorkomen , Uiterlijke
aanzien , o. * — , in de toonk. , als:
-- de voix, Stembuiging van een' lageren tot een' hoogeren toon , vr.
Portable , adj. Draagbaar.
Portage , m. Dragen , o. * , Hetgene
iemand aan boord mag medenerven , o.
*—, in Amerika, Waterval , m. ; van
hier: Faire --, De boot Benen waterval voorbij dragen.
Porrail, m. Groote deur (eener kerk), vr.
*—, Voorgevel (eener kerk) , m.
Portant, te, adj. Dragend ; van hier : A
bout —, Met de tromp op de borst,
Van zeer nabij; fig, Dire des injures à
bout - , Regtstreeks beleedigen. • —,
m. .linker, Sreekijzer onder den zeil.
steen , o., waaraan het gewigt wordt
gehangen. s—, Handvat (aan eenen
koffer), o. * —, Stuk vase eenen draagband , om. hem langer of korter te maken, o.
Portatif, ive , adj. Draagbaar , Gemakkelijk te dragen ; van hier : Livre —,
Zakboek , o.
Porte, f. Deur, yr., fig. Ouvrir la
De deur open zetten voor ; Refuser la
— a , Iemand niet willen binnen laten;
Faire refuser la ... à q. q. chez soi , je.

mand niet-te huis geven , Iemand niet
willen ontvangen; Faire défendre sa —,
Niemand binnen laten; Donner la — à
q. q. , Iemand voor zich laten binnen
treden; 11 est logé à la — de son frère,
Hij woont vlak bij zijnen broeder; EE.
logés — á —, Digt bij elkander wonen ; Mettre un valet a la — Eene st
knecht de deur uitjagen; Prendre le
—, Wegloopen, Weggaan; Prenez-rioi
la —, Passez-moi la —, Pak u weg;
Mettre la clef sous la .—, Met de noorderzon verhuizen ; De .- en , Taman
huis tot huis : Heurcer a toutes les por..
tes , Aan alle deuren kloppen; ook:
.ellle middelen beproeven ; Cet homwe
s'est morfondu a la — du ministre,
Die man heeft den minister lang te
vergeefs zijn hof gemaakt; Se faire é.
crire à la — de q. q., Zijnen naam aan
den portier opgeven ; Trou`Ter — close,
Niemand te huis vinden ; I1 faut qu'une
— soit ouverte ou fermée , Men moet
partij kiezen ; Etre aux portes de la
mort, Op sterven liggen ; - de derriè.
re , dchterdeur , Uitvlugt, vr. ; Éconter aux portes, Luistervinken, Luiste.
ren; A — close, Met geslotene deuren,
In het geheim. * —, Poort , vr. ; -triomphale, Zegepoort, vr. ; — cochére,
Koetspoort, vr. ; A — ouvrante , Met
het openen der poort; A — fermante ,
Met poortstuiten. *—, als: -- d'une
agrafe, Oog voor eenen haak, o. * —,
hof van Konstantinopel, Porte, vr.
Porte-aiguille , m. bij breisters , Breihout.
je , o. * — , bij wondmeel. , Naatdhouder, on.
Porte-allume, m. bij bakk. , Lichtkom.
foor , o.
Porte-arquebuse , m. Geweerdrager ( des
frostings , enz. wanneer hij op de jagt
gaat), sit.
Porte-assiette, m. Tafelring, na.
Porte-aune, m. Elhouder, m.
Porte-baguette , m. Ring, waarin de laadstok gaat, m.

Porte.balance, m. Huisje eener weegschaal,
o. Staander eener weegschaal , m.
Porte- balie , m. Marskrasser , m.
Porte-barres, m. pl. Ringen van touw,
waaraan de stokken van gekoppelde

paarden hangen, vr. meere.
Porte.bossoir, m. scheepsw., Drukker van
den kraanbalk, m.
Porte- bougie, m. Buis , waardoor men
den katheter in de pisbuis brengt, vr.
Porte-broche, m. Steel, m., Handvat, o•
Porte-carreau , m. Knie/bankje met 8en
kussen, o.
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Porte•chape , m, Koorhemddrager, Priester, welke het koorhemd draagt, m.

Porte-choux , m. Klein paard der warmoeziers , o.
Porte-collet, m, Stijf onder Benen kraag, o.
Forte-couteau , m. Mes ter doorsnijding
van het ijzerdraad tot vischangels , o.
Porte-crayon,m. Potloodpen, Teekenpen, yr.
Porte-croix, m. Kruisdrager, m.
Porte-crosse , m. Stafdrager (voor eenen
bisschop), m.
Porte-Dieu, m. Priester, welke het hoog waardige aan Benen zieke brengt, m.
Porte- drapeau , m. TJaandrager, Vaan
-drig,m.
Portée , f. Bereik , o. (d. i. zoo ver iets
reiken kan ,) als : Hors de la — du canon, Buiten liet bereik van het geschut, Buiten het bereik van het
kanon ; S'avarncer k une -- de pistolet,
Tot op een pistoolschot naderen; Je vals

k use — de fusil de la viile , Ik ga een
geweerschot van de stad; Etre it la —
de ..., Binnen het bereik zijn van
. . . , Zoo digt bij zijn, dat men het
bereiken kan niet ... ; I1 est à la -- de
ma voix , Ik kan hens beroepen ; van
hier: 1 tre à -- de faire, etc. q. ch
In de gelegenheid zijn, om iets te
doen, enz. *—, Uitgestrektheid. vr.
of Omvang (van den menschelijken
geest) , m. , Bereik , o. ; Cela passe sa
—, Dat gaat zijn begrip, zijn verstand te boven; Sc mettre à la — de
q. q. , S'accommoder à 'la -- de q. q.,
Zich naar. iemands vatbaarheid schik
Cela est au- dessus de ma —, Dat-ken;
gaat mijn verstand te boven; Mettre
q. ch à la -- de q. q. , Iets bevattelijk
voor iemand maken. * — , als : Faire
une dépeuse au-dessus de sa —, .Eene
vertering maken boven zijn vermogen.
*—, in de scheepv, , zie Pacotille. *—,
Grootte , vr. , Inhoud, m. (van een
schip); Désigner la — d'nn vaissesu , De
grootte van een schip opgeven. * —,
in de bouwk., Drags, vr. *_,bij landmet., Lengte, vr. (van den Benen staak
tot den anderen.) * —, bij speldenm. ,
zekere plaat. * — , in de toonk. , Vijf
notenlijnen, vr. meere. * —, Streng ,
vr. *—, van dieren , Worp ,m. , Drags,

vr.

Porte•enseigne, m. weleer, Vaandrig, os.
Porte•épée , m. Draagband (aan een' de.
gen) , m.
Portevéperon, m. Spoordrager, m., Spoor.
leêrtje , o, Porte-épine , zie Porc-épic.
Porte-éponge , m. Sponstang , yr.
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Porte-étendard, m. Standaarddrager s M,
* --, Standaardplaat, vr.
Porte-ètriers, m. Riem , waarmede men
de stijgbeugels opbindt, m.
Porte-étrivières, in. p1. Stijgbeugelriem.
ringen, m. meerti.
Porte-faix , m. Lastdrager , Pakkendra•
ger, m.
Porte-feu, m. Opening , langs welke men
het vuur in Benen kalkoven brengt, vr.
* —, Pijp eener bom, vr.
Forte-feuille , m. Brieventasch , ' Porte.
feuille, vr,
Porte-flambeau , m. Fakkeldrager , m.
Porte-foret, m. zeker werktuig.
Porte-foudre', m, fig. Vuurmond , vs,
Porte-gargousse, m. Kardoeskoker, m.
Porte-grève , m. weleer , Eerste overheids.
persoon eener zeestad, m.
Porte-haubans, m. pl. scheepsw., Rust, vr.
Porte-huile , m. bij horlogiemak. , Olie.

naald, vr.
Porte-lame , m. Scheringdrager , m.
Porre-lancette, m. zie Acanthure chirurgen.
Puree-lanterne , m. Lantarendrager , m.
Porte-lettre , m. Brieventasch , Porte.
feuille , vr.
Porte-lumière , m. in de natuurk., Licht.
drager, Lichtwerper , m.
Porte- malheur, m. fam. Ongeluksbode, Ongeluksvogel , ,jobsbede , Overbrenger

vara onaangename tijdingen,

M.

Porte-manchon , m. Mofband, lofring, ni.
Porte-manteau, m. Mantelzoje , m., Valies, o. * — , Manteldrager, m.
Portement, m. bij schilders , als •- de
croix , Kruisdraging, vr.
Porte-mitre d'or, nn. zie Chardonneret.
Porte-montres , m. Horl ogi ekas , vr. * —,
Horlogieknssentje, o. •
Porte -mors, nr. Riem , waarmede men het
gebit op- en afgespen kan , m,
Porte=mouchettes, na. Snuiterbakje, o.
Porte-mousqueton , m. haak aan den ban.
delier, m. * -- , Haak aan Benen :hor..
logieketting , M.
Porte.oriflamtne, m. weleer, OriBamme-

drager, m.
Porte-page , m. bij drukk. , Stuk papier,
waarop de gezette bladzijden 'worden

gelegd , 0.

Porte- pièce, m. bij schoenui., werktuig w om
gaten in het leer te slaan , Doorslag, m•
Porte-pierre , m. lien , waarin men_ -da lapis infernalis bevestigt, vr.

--

Porte-poids, zie Portant.
Porte-presse, m. Persstut, m.

Porter , v. a. Dragen, Torschen; ., — On
fardeau, Lenen last dragen; fig. Clan.
can porte sa Croix dans ce monde, Ieder
53*
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huls heeft zijn kruis; Je Ie porte sur

mes épaules, Ik heb hem rotmijn' last,
,Ce vin porte lien l'eau, Deze wijn kan
wel eenig water verdragen , zonder te
veel te verslappen ; Cette rivière porte
bateau, Deze rivier is bevaarbaar; van
hier : - les armes , De wapens dragen,
In de krijgsdienst zijn , Soldaat zijn; ,
.00k: Oorlog voeren, Oorlogen. * —, Í
Dragen, Brengen, Voeren, Overbrengen, Overvoeren. *-, Bij zich heb.
ben, dragen, In den zak hebben, In
de hand hebben , Dragen; je porte toujours un livre dans ma poche, Ik heb
altijd een boek in den zak ; fig. In
zijn' boezem omdragen , Hebben , Bezit.
ten ; ook : Brengen ; - bonheur, Geluk
.brengen ; - guignon , Ongeluk brengen.

*-- , van kleedingstukken, Dragea,Aan.

hebben; fig. - un beau none, Een doorluchtigen of beroemden naam hebben ;
- les couleurs d'une dame , De kleiar
eener dame dragen ; - la culotte , De
broek aanhebben. *•-_ , ten aanzien der
ligchaamsdeelen , Houden , Dragen ; fig.
Le - Naut , filet hoofd hoog dragen.
*_, Dragen, Hebben , Bezitten , VVertoonen Uitbreiden, Drijven,
Optrekken, Opvoeren, Brengen, Opmetselen ; it faut -- .ce mur jusqu'à la rivibre, Men moet dezen muur tot aan

de rivier metselen. * - , Brengen , Poere n , Drijven , Uitstrekken; fig. - tout
à 1'extrêrne, 411es tot het uiterste drijven.* - Rigten
, TToebreween; van
s
hier : - coup , Raak zijn , Deel troffeno ; -- ses regards sur .. • , Zijne -blik
santé de q. q. , --kenrigtop;la
une santé, Eene gezondheid instellen,
Op iemands gezondheid drinken; -- la
parole , Het voord voeren. * - , Zich
uitstrekken, Lang zijn. *-, Uitdruk
Uitbrengen, Verklaren , Inhou--ken,
den, Geven. *-, Dragen, Verdragen,

Dulden, Uitstaan, Verduren, Uithou
Dragen, Voortbrengen; van-den.*,
hier: - intérét, Interest geven. * -- ,
van vrouwen, enz. , Dragen.. * - , Drijven, Voortstuwen. 'i—, danzetten,
Aansporen , landrij ven , .,panporren.
* -, Overeen komen met, Gedoogen;
van hier: L'un portant l'autre , Le fort
portant ie faible, Het eetje door het

andere , Door elkander. • - , Brengen,

Doen komen , Doen verkrijgen (iets,
k q. ch.) * . , Toedragen, Voeden,
Koesteren ; van hier : - envie Is .q. q, 9

Iemand nijd toedragen, Hera benijden;

- respect a q. q. , Eerbied voor iemand
koesteren , hebben; fig. fain. 11 tie le
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portera pas loin , Men zal spoedig gelegenheid vinden , om zich aan hem te
wreken. s-, Medebrengen, Medevoeren , Bij zich hebben * -, in het kaart spel , als : - beau jeu , Goede kaarten
behouden; - une couleur , Eene kleur
in de hand hebben. * - (se) , V. pr.
Zich begeven; ook : Zich overreven,
Zich verslaven, Overhellen ; (van hier:
Porté , ée, adj. Geneigd , Overgegeven,)
(bij regtsgel.) , Se - partie contre q. q.,
ook: (ten aanzien der gezondheid,) lilt
partij tegen iemand optreden. * -, Pa.
ren , Zich bevinden. * --, v. n. Dragen ,
Rusten , Steunen , Leunen ; fig. - à
faux, halsch zijn, *-, scheepsw., Zei.
len , Sturen , Stevenen. * -- , van een
geweer, Dragen. * - , Reiken, Treffen; van hier: Titer à bout portant,
Iemand de tromp op de borst zetten;
fig. Dire q. ch. à bout portant, Iemand
iets in het aangezigt zeggen.
Porter , m. zeker Eng. bier , Porter , no.
Porte-rames, m. Raamdrager, m.
Porterean, m.. zekere kleine sluis met eene valdeur.
Porte-respect, tn. Dreigend wapen, o. *-,
Eereteeken , o.
Porte-sel, m. Zoutbak, no., Zoutpan, yr,
Porte.tapisserie , m. Tapijtraam (boven
eene deur), vr. en o.
Porte-tareau, zie Porte broche.
Porte-tarière 9 m. Omslag van eene boor, o.
Porte-trait, m. Remsteun, rm.
Porteur , m. Drager , on ; - d'eau , WYaterdrager , m. ; - de lettres, Brieven besteller, m.; -- d'argent, Gelddrager,
m. ; van hier : -, Houder of I7ertooner van Benen wisselbrief, m.; .- de
nonvelles, Nieuwsbrenger, Nieuwsver.:
teller , m. * --, Rijpaard, ( waarop
de postillon zit ,), Postillonspaard, o.
Porteuse , f. Draagster , Brengster , vr.
Porte-valise, m. Mantelzakdrager (van
den paus), no.
Porte-vent, na. Windpijp (aan een orgel,
van Bene zakpi;p „enz.), vr.
Porte-verge , no Roédrager , Pedkl , m.
Pore- vergeet , m. pl. scheepsw. , zekere
houten leuningen.

Porte -vis, m. Schroefplaat (aan een ge.
weer) , vr.
Porte-voix, m. Spreektrompet, vr.
Portier., m. Portier, Poortier , ns. * ,
Deurwaarder, m. * -, zekere monnikenorde.
Portière, f. Poortierster, vr. * -, Deur,vaarster , vr. * - , Portier, e. *-,
Dubbele deur, vr. , Voorhasagsel #ener
deur, o.
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Portiers , ra. p1. bij vissch. , zekere palen,
Portion, f. Deel, .Aandeel, o. * -, Deel,

cola fAt , Gesteld, liet ware zoo. * -,
V. n. Rusten.
Poseur, m. Legger, Zetter, Steenlegger, m.
Positif, ive, adj. Stellig, Zeker , Bepaald.
* -- , in de spraakk, Stellig , Bevestigend ; ook : Degré -, ou : *--, ni.
Stellende trap , m. * -, in de stelk. s
Positief. * -- , als : Thhéologie positive, Stellige godgeleerdheid, vr. *--,
m. Klein orgel , Positief, o.
Position , f. Staat , Gesteldheid , vr. *-,
Plaats , vr. * - , in het krijgswez.,
Stand, m., Stelling, Positie, vr. *-,
in de schilderk. , Stelling , Houding,
vr. * -- , in de rekenk. , als : Règle de
fausse -, Regel van valsciae positiën,
M. *-, in de meetik. , Rigting, Sterling, vr. * -, in de bouwk. , Stand,
OM. * - , in de rijsch. , H szding, vr.,

o., Portie, vr.
Portique, m. Overdekte galerij , vr., 0verwelfde Rang, m. , Voorhof, o. * -,
als : - d'arbres , soort van berceau in
eenen tuin. * -, als : Le -, on : La
doctrine du -, De leer van Zeno of
van de Stoïcijnen , vr.
Portor, in. zeker zwart marmer met ge•
Ie aders.
Portraire, V. a. irr. veroud. , Portretteren.
Portrait, m. Portret , o. , Beeldtenis ,
vr. ; - en pied , Portret ten voeten
flit • - flatté , Geflatteerd portret , o.;
- chargé, Portret, hetwelk iemand lee•
lijken voorstelt , dan hij is , o. ; Ce
fits est le - de son père , Deze zoon
gelijkt zijn' vader op een haar. *-,
Beschrijving , Schildering , vr. * 4fbeeldsel, Beeld, o., Beeldtenis, vr.
*-, zekere Kanner der straatmakers.
Portraiture, f. veroud., enkel in: Livre
de - , Teekenboek , o.
Portugaise, f. zekere Hamburgsche goud.
munt , wegende io dukaten, ter -vaar
de van f 5446. *-, scheepses., Kruissjorring, yr.

Portulan , m. Boek van de ligging der
zeehavens , kusten , ersz., Zeeboek , o.
Portutnnales, f. pl. feesten te Rome ter
eere van den zeegod Portumnus.
Portumne, m. Portumnus, (Havengod, ) m.
Porydrostère , m. Werktuig om de speci fique zwaarte van vaste ligchamen ten
aanzien eener gelijke ruimte van vloei.

stofte bepalen , o.
Posade, f. in de rijsch., zie Pesade.
Posage , m. Leggen , Zetten , Opzetten,
Opslaan, o.
Pose , f. Leggen (van steenen) , o. * -,
in de krijgsd., Schildwacht, die ach r
terblij fr , wanneer de retraite reeds
geslagen is, vr.; Caporal de -, Wachtkorporaal, in.
Posé, ée , adj. Bedaard, Bezadigd, Poor.
zigtig.
Poséidonies, f. p1. feesten ter eere van
JVeptunus.
Posément, adv. Bedaard , Langzaam.
Poser, V. a. Zetten , Stellen , Plaatsen.
*-, Bevestigen , Vastmaken, Leggen.
* -, bij drukk., als: - une forme, Eenen vorm opmaken. * -, in de krijgsd.,
als : -- les armes, De wapenen neêr.
leggen; fig. De wapenen neerleggen,
Vrede maken. * --, Stellen, Vaststel.
ten, Aannemen, Onderstelten , Pooronderstellen; vanhier: Posons en fait,
Laat ons stellen , Gesteld ; Posé que

-

Zitten , 0.

Positionnaire, m. Stift , om de ligging
der plaatsen op kaarten te teekenen, vr.
Positive, f. Stellige godgeleerdheid, vr.
Positivement, adv. Stellig, Zeker. *=-,.
Juist, Naauwkeurig. * --, in de na^tuttrk., Positief.
Pospolite, f. Poolsche adel ten strijde
vereenigd, m.
Possédé , en. Bezetene , M.
Posséder, V. a. Bezitten , In het bezit
hebben ; fig. Beheerschen; - l'esprit de
son man, Haren man beheerschen; - le
coeur d'une femme , Het hart eener
vrouw bezitten, Eeniglijk door haar
bemind worden; La douleur le possède,
De droefheid heheerscht hem; Le démon

le possède , Ii est possédé du démon , Hi j
is van den dtivei bezeten. *-, Gron-

dig} verstaan , Uitmunten in , Door.
kneed zijn in. * - (se) , v. pr. Zich
beheerschen, Bedaard zijn, Bedaard
blijven; van hier: Ne se - pas de joie,
Uitgelaten van vreugde zijn.
Possesseur, m. Bezitter, m.
Possessif,, m. in de spraakk. , Bezittelijk`;
Pronom - absolu o Bijvoegelijk bezit-te,lijk 'voornaamwoord, o. ; Pronom - relatif, Zelfstandig bezittelijk voornaam=
woord, o.

Possession , f. Bezit , o.. ; Prendre -- de,
Bezit nemen van , In bezit nemen;

Etre en - de, In het bezit zijn van.,

Bezitten ; Rester en - de , In liet bezit blijven. van. *-, pl. Possession&,
Bezittingen, vr. nseerv. *- bij regts.
gel., Bezit en genot, .0. * --, Toestand
eens bezetenen , m.
Possessoire, m. Regt van bezitting, o.
-

* - , adj.

hebbende.

Tot het. bezit. betrekking
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Possessoirement„ aciv. I'clgens het regt van

bijgevoegd. *—, ter plaatsvervanging
van het echte , Valsch , Onecht ; Dent—,
Palsche tand, Ingezette tand, m. * —,
Niet of Slecht met iets verbonden. *-.,
m. , als : Travailler en — , T^alsch goed
maken.
Pos tillon , m. Postknecht , Posti ll on , m.
* —, scheepses., Klein advijsjagt, e.
Postposer, v. a. w. gebr., Achterstellen.
Postposicif, ive, adj. Dat achter iets ge plaatst wordt.
Postposition, f, Perachtering, Vertraging,
vr., Later komen, o. *—, in het krijgs.
wezen der oude Griek. , Plaatsing van
het ligte voetvolk ach ter de phalanx, vr.
Post-scripture , m. Naschrift , Postscrip.

bezitting.

Posses, m. in Engel. , zekere drank van
melk; bier, wijn en water.
Possibilité , f. Mogelijkheid , vr.
Possible, adj. Mogelijk. * -^ , m. Moge.
lijk# , o. ; Faire son —, Zijn best doen;
Au —, Zoo veel mogelijk is.
Post , m. een vi sch , Pos , Post , vr.
Postcommunion, f. Gebed van den prieseer na de communie , o.
Postcrit, zie Post-scriptum.
Postdate, f. Latere dagteekening, vr.
Postdater, V. a. Later dagteekenen.
Poste , f. Post , Posterij , vr. ; Chevaux
de — , Postpaarden , o . sneerv. ; Chaise

de —, Pos;chais , vr.; Maitre de —, Post.
Prendre la —, Aller en —,
i17et postpaarden reizen ; Courir la — ,
Courre la --, Met postpaarden als courrier rijden; fig. Faire tout en — , Faire
en courant la —, In groeten haast ver.
rigten. * •-- , Posifiuis , o. * —, Post.
station, vr. *—, Rijden met de post,
Postrijden, o. * —, Post, Brieven
vr. ; Jour de --, Postdag , n ;-post,
--- restante (P.. R). op brieven , Zal afgehaald worden , Poste restante. * —,
Post , vr. , Postkantoor , o. * --, klei.
ne, kogel, Looper, m. °— , m. in het
krijgsw., Post, m.; van hier : Ce — est
jaloux, Die post is gevaarlijk; — d'honseur, Gevaarlijkste post , m. * — , sol
welke eenen post bezetten , Post,-daten,
m. * —, Post , m, , Ambt , o. , Bedie.
ving , vr. ; van hier : Etre It son --,
Op .zijn' post zijn; Etre à — fixe dans
un lieu, Ergens zijn vast verblijfhoumeester, m.;

,

den.

Postels, m. pl. Sterkste der reeds gebruik.
te kaardeodistels.

Poster , V. a. Plaatsen , Zetten , Stellen ,
Posteren. * - (se) , v. pr. Post vat.
ten, Zich posteren.
Postérieer, re , adj. Later, Jonger, Nieuwer (dan, h). * _ , 4chterste.
Postérieurement, adv. Later (dan, à).
Postériorité , f. , als : — de date , etc. , Latere dagteekening, enz., vr.
Postérité , f. Nakornel ingsclsap , vr. , Na.
geslacht , o. , Nakomelingen , elfstam.
metingen, vs. meera.
Postes, m. pl. zekere platte versierselen
in de bouwkunst.
Posthunae, adj. Na den dood van den va
geboren. * --, van werken des-der
geestes, Nagelaten. * --, m. Kind, dat
na des vaders dood geboren is , o., Boe.
zeewees , on.

Postiche, adj . in de bout k,, Naderhand

turn, (P. S.,) o.

Postulant, m. Perzoeker , Sollicitant, m.
* -- , adj. m. , als : Avocat —, Praktizerend advokaat, die tevens als procureur kan ageren , m.
Postulante , f. Verzoekster , yr.
Postulat , m. in de wisk. , Postulatum , o.
Postulateur, m. Postulator , ris.
Postulation, f. w. gebr., Verzoek, o. *—,
Pl. Postulations, bij de ouden , Zoenoffers , o. meerv.
Postuler, v. a. Om. . . verzoeken , Staan of
Dingen naar ... * —, v. n. Het ambt
van pleitbezorger waarnemen.
Posture , F. Houding , vr. * — , Ligchaamsgestalte , Postuur , vr. ; fig. Staat,
m. , Gesteldheid, vr. , Toestand, Poet s
Reuk , ns.
Pot, m. Pot, m. , Kan, vr.; — an
Melkkan , vr. ; — à hière , Bierkan ,
vr. ; — à fleurs, Bloempot , m. ; — de
beurre, Pot met boter, ns.; — de chambre, l'aterpot, Nachtspiegel, m. *—,
-

izaam #ener oude inhoudsmaat, Kan,

yr. — , Kookpot , Pot , m. ; Mettre le
— an feu , Den pot te vuur brengen ,
Den pot overhangen ; Cuiller Is —, Pot.
lepel, on.; La fortune da — , Wat de
pot opgeeft, Da^selijksche pot, m. ;
Pot-an feu, Vleesels voor vleeschnat en
gekookt vleesch , o. ; r hte en — , Gehakt vleesch met verschillende bijvoegsels, o. ; fig I1 n'y 'a ni pot-au.feu , ni
écuelles lavées , Men eet daar slecht ;
Ces deux personnes sent h — a rOt ensemble, Zij leven zeer vriendschappelijk zamen; inzond. van eenen man en
eene vrouw , die niet gehuwd zijn:
Zij leven als man en vrouw zamen; 11
est à -- et Is rot dans notre maison , Hij
verkeert zeer gemeenzaam aan ons huis
en eet en drinkt er, wanneer hij ver
Tourner autour du —, Niet rond-kiest;

voor de zaak uitkomen, Draaijen;

POUD
POTP
Payer les pots cassés , Het gelag betalen;
Découvrir le — aux roses, Het geheim
ontdekken; in het blindemannetje zegt
men : Gare le an noir, Stoot u niet,'
fig_ Wees op uwe hoede ; Donner dans Ie
— an noir . In eenen strik vallen ; C'est
le -- de terre contre le -- de fer, Hij
is daartegen niet bestand. * — , bij
artill., als : — à fen, Vuurpot , m.
als : Pot-de-vin , Wijnkoop , m.
Helm , tn.
Pot-pourri, gin. Mengelmoes van verschillende opgewarmde spijzen, o.; fig.
Mengelmoes , Allegaartje, o.
Potable , adj. Drinkbaar.
Potage , m. Soep , Potaadje , vr.
Potager, m. Moestuin, m. *—, Etenspot, (vaarin men aan werklieden hun.
no spijs brengt ,) in *—, ère, adj.
Jardin — , Moest:ii n, in. ; Herbes pota.
pères, Moeskruiden, o. mrv., Groen
vr. nseerv. * — , m. in eene keu.-ten,
ken , Fornuis , o.
Potamides, f. pl. Riviernimfen, Bron.

nimfen , vr. nzeerv.
Potasse , f. Potasch , vr.
Pote, adj. f. pop. in: Main —, Dikke
korte hand, vr. ; fig. I1 n'a pas les
mains potes quand it faut recevoir de
l'argent , 41: er geld te ontvangen is ,
is hij niet lui.
Poteau, m. Paal, Post, Stijl, m.
Potée , f. Pot vol,";. * —, Tinasch , vr. ;
van hier : -- d'émeri, Amarilasch , vr,
*_, Vormaarde, vr.
Potelé, ée, adj. Poezel , Dik en vet,
Mollig , Poezelig.
Potelet M. Kleine stijl of post M.
Potelot, m. zie Plombagine.
Potence , f- Schoorbalk , Stut, m.
Kruk , vr. ; Marcher avec des potences,
,

,

Op krukken gaan. *—, Maat, vr.
(om menschen en paarden te meten.)
* — , in het krijgsw. , als , Etr
e rangé
en —, Hoekswijze geschaard zijn. * —,
Galg , vr. ; Attacher á la — , lean de
galg hangen ; Mériter la — , De galg
verdienen. * —, naam van eerschei.
dens dingen, welke naar Bene kruk of
naar Bene galg gelijke;;.
Potenceaux , m. pl. bij passementw. , Raam-

gestel, o.
Potentat, m. Torst , Potentaat , m.
Potentiel, Ile, adj. van middelen, Eenigen
tijd na de aanwending werkende.

Potentille, f. Zilverkruid , e.
Poterie, f. dardewerk , o. '— TVaat.
werk , o. ; — d'étain, Tin , Tinnen
vaatwerk, o. * _, Pottenbakkerij, vr.

Poterae , f. Uitvalpoort

,

vr.
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Potéyer, V. a. bij tinneg., als:. -- les mon.
les, De vormen van binnen bestrijken.
Potier, m. Pottenbakker, m. * —, Pot.
tenverkooper , m. * — , als : d'étain ,
Tinnegieter, m.

Potilles , f. pl. Sluitdeuren , vr. meerv.
Potin , m. soort van geel koper. *—,
bij brandewijnst., Gegoten - ijzeren ke-

tel, ns.

Potinières, f. pl. Sardellenne #ten , o. mrv.
Potion , f. Geneesdrank, m., Drankje, o.
Potitiens , m. pl. zekere priesters van
Hercules.

Potta , f. eene godin der oude Romeinen„
Pou , m. Luis, vr.; Être plein de pour,
Vol luizen zitten; Etre mangé des poux,
Door de luizen opgevreten worden.
Ponce , m. Duin , m. ; fig. Se morde les
pouces de q. ch. , Berouw over iets heb.
ben ; Serrer les pouces à q. q. , Iemand
in het naauw brengen , Het iemand
op het lijf houden (om hem tot eene
bekentenis te brengen). s—, zekere
lengtemaat, Duim, m.; van hier: fig.
Cet homme n'a ,pas un — de terne , Die'
man bezit geen' duim breed grondt. *—,
Groots teen , m.
Potace -évent, m., als: Armer a —, Op ie•`
dere el eenen duim toegeven.
Pouches, f. pl. zekere driehoeksgen netten .
Poucier, m. Duimstuk , Duimbekleedsel,
Duimeling, m.
Poud , m. een Russisch gewigt , ongeveer
25 Ned. ponden.
Pouding, m. Podding, m.
Poudingue , m. soort van steenachtige zelf.
standigheid.
Poudre f. Poeder, Pósilgr, Stof, a.

Réduire en Mettre en'- —, Tot poeder
stampen , stooten, enz.„ Pulveriseren;
Sucre en —, Poeijersul ker, vr.,. ; Iabac

en —, rknuiftabak' to Snuif, vr.'
fig. Mettre on Réduire en — Geheel ets`
al verwoesten, vernielen ; van hier:
Mettre en — un raisonnement, Eene redenering geheel en al omverre werpen;
Jeter de Ia — aux yeux de q. q. , -Iemand
zand in de Dogen werpen. * —, in de
geneest;. , Poeder , Poeijer, Poeijertje, o. * —, hetgens men op een ge.

schrift werpt , om het uittivisschen voor
te komen, Strooizand, Zand, o. *- 9

en : -- á poudrer , Poeder , Poeijer,,
Haarpoeder , Haarpoeijer, o. * —, on:
à canon , Kruid , Buskruid , o. ; — &
gibo}Ter, — à tirer , Fijn kruid, Ge.
weerkruid, Jagtkruid , o. ; spr. w. Ti.
ren sa — aux moiaeaux , Nurteloozen
arbeid verrigteu ; II n'it pat invertté
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Hij heeft hes kruid niet uitga•
*-, zie Guenon blanc•nez.
* -, , als : . aux mouches , zie Cobalt
arsónical; - aux vers, Wormpoeijer, o.;
de fusion, Smeltpoeijer, o.; - d'or,

Ja

--,

vonden.

POUF
koensehe hen, vr. ; -- d'eau , Water.
hoen, o.; Cuir de -, zie Cinepin; fig.
fam. -- mouillée , Lafaard, m. ; Ene
embarrassé , comme une --- qui n'a qu'un

pou'et, Spoedig verlegen zijn ; fain.
Avoir une peau de --, Het ganzevel
hebben ; Cela fait venir la peau de —,
la chair de —, Dat doet rillen; Plumer
la - sans la faire crier, zie Plower ;
Tuer la -- pour avoir I'oeuf, De hen
dooden, om het ei te krijgen. * -,
in sommige spelen , Pot , Inzet , m.
Poulère , m. zekere drank.
Poulet , m. Kuiken , Kieken ,Jong hoen , a.;
van hier : Four k poulets , Broeioven ,
m. *-, troetelw., Liefje, Schatje, o.
* --, bijna veroud. , Minnebrief, m.
Poulerte, f. jonge hen, vr. * —, troe.
telw. , Liefje , Schatje , o.
Poulevrin, m. zie Pulverin.
Pouliche, f. Merri veulen , o.
Poulie, f. Katrol , vr. , Blok , Windaas,
o.; - de sous-vergue, Geitouwblok, o.;
- de capon, Katblok, o. ; -- de Ian.
Noyan -- .
gage , Drilblok , o. ; -- de carène, Kiel.
Pouffer, V. n. fam., als: -- de tire, Schablok, o; - coupée , Kinnebaksblok , o.;
teren van lagchen , Zich te bersten
-- à fouet, Staartblok, o.; - de drislagchen.
se, Kardselblok, o.
Potiger, V. U. scheepsw. , zie Moler en
Poolier, V. a. w. gebr. , Opwinden , Op.
poupe.
t-ekken , Ophijschen.
Poaillé , m. Optelling (van kerkelijke
Pouliérie , f. Blokmakerij , vr.
ambten), yr.
Pouiller, v. a. pop. Schimpen.., Lui- Poulieur , m. Blokmaker, m.
zen. * -- (se) , v. pr. Elkander uit. Pouliner, v. n. van Bene merrie , Werpen.
Pouliniére , adj. f. , als : Jureert -, Merrie,
schelden. * - , Zich luizen.
die men gemeenlijk laat dekken, vr.
Por,illes , f. pl. fam. Schimpwoorden , o.
meere. , Schimp taal , vr. ;' Chanter - à Pouliot, m. Katrolletje , o. , Kleine ka
vr. * - , eene plant , Polei , Po--trol,
q. q , Iemand uitschelden.
lei je , vr. * - , in sommige fabrijken,
Pouilleux, use, adj. Luizig, Vol luizen.
Katrolhout, Hout, waarin Bene schijf
Pouillier, Pouillis, m. Slechte herberg,
loopt, o.
Kroeg , vr.
Poulailler, m. Hoenderhok , o, * --, Heen. Poulpe, f Vaste deel van dieren of vruch.
ten, T7leesch , o. AANM. Fan vruch•
derkooper,, T7ogelkooper,, Poulier, M.
ten meestal Pulpe.
* -, Eijerkar, vr.
Poulain , m. Veulen , o. * -, Slede , vr. Poulpeton , m. zeker geregt van gehakt
vleesch, enz.
(om lasten te slepen , of in den keider te laten). * —, zeker gezwel , zie Pouls , M. Pols, 0. ; Titer le - , (bij ge
-nesh.)Coultr,Ineg.P ubon.
`Den pols voelen ; fib. Táter le - It q. q ,
Poulaine , f. scheepsw. , Galjoen, o.
Iemand aan den pols voelen ; Le - lui
Poulan , M. in sommige spelen , Inzet
bat, Het hart klopt hem van angst.
(voor het geven) , m. * - , Dubbele
Poumon , m. Long , vr. ; Maladie du -,
inzet, tn.
Longziekte, vr. ; fig. fam. S'user Ie Poulangis, an. roert van tierentein.
à force de crier, de parer, Zich heesch
Poularde , f.Jong hoen , Gemest jong
schreeuwen , praten ; Avoir de boss on
heen, o.
d'exceilens poumons , Eene goede long
Poule, Ren, vr., Hoen, o., Kip, vr.;
hebben , Bene sterke steno hebben.
_- qui pond, Leghen, vr.; - qui couve,
Broedhen , vr. ; --- qui glousse, Klok - Pound , m. Pond (sterling) , o.
hen , vr. * -, van ander gevogelte , Poupard , m. Opgebakerd kind, Kind im
het pak , a.
lien, vr. , Wijfje, o.; •- de Barbaric,
.Barbarijsch hoen s o. -- d'Inde s Kal. Poupe , f, e hterst even s m. ; Voir par -,
Goudstof, vr., Stofgoud, o.; ook : Goud
(om op het geschrevene te strooi--zand
jen) , o.
Pondrer, V. a. Poederen , Poeijeren. *
(se), v. pr. Zich poederen of poeijeren.
*--, van zwart geverwde stoffen, Een
Zwart stof afgeven. * ---, bij jagers,
van Benen haas, Stof misaken.
Poudrette, f. Gedroogde mest of mist, M.
Poudreux, use, adj. Stoffig, Met stof bedekt , Bestoven.
Poudrier, m. Kruidmaker,, m. * - , Kroidkooper , m. * - , Zandkoker , no. * --,
zeker werktuig der natuurkundigen.
Poudrière, f. Kruidmolen, ns. * -, Kruidmagazijn , o. * --, Kruidhoren , m.
Pouf, interj. Pof! * —, adj Brokkelig.
* -, Fan de vereischte hardheid , b. v.

s

POUP
Achter zich zien, Mouiller en oo d -,
Een anker achteruit werpen; Mettre
vent en - , Het schip naar den wind
keerera ; Avoir vent en - , Voor den
wind zeilen ; fig. IL a Ie vent en Het gaat hem voor den wind. * --,
.loop oud koper, enz , m.
Po upée , f. Pop , vr. ; fig. C'est une vraie
-, Het is eerie regte pp. * -, Plas,
dat men op het rokkenwindt, o. * - ,
zekere wijze van enten. * -, Mutsen.
bol, m. *-- ,zeker deel aan Bene draaibank. *-, bij smeden, zeker ijzer.
Poupelin , m. soort van botergebak.
Poupelinier , m. Pan , waarin men de
boter voor de poupelins smelt, vr.
Poupeton , m. soort van gehakt.
Poupetonnière, f. soort van braadpan.
Poupin, ne , adj. fam. Popachtig , Ongemeen net. * — , m. als : Faire le —,

Zich popachtig kleedera.
Poupon, m. fam. Dikke jongen, m.
Poupunne,. f. fam. Dikke meid, vr.
Pour, prèp. Poor , In plaats van ; Jouer
-- un autre, Voor een' ander' spelen.
* —, Om, Voor, Ter oorzake van,
Wegens , Uit hoofde van , Uit aannzerking van; — l'amour de Dieu , Om Gods
wil. * — , Foor , 7en nutte van. * —,
Voor ,Jegens ; Amour - la patrie, Liefde voor liet vaderland, vr. * —, voor de
onbep. wijs van een sverkw. , Om te,
Ten einde te. * -- , Voor , .rlangemerkt, -4angezien. * —, Voor, dis.
* _, Voor, Tegen, Voor den prijs van.
*—, ter aanduiding van tijd, Voor;
un moment, Voor een oogenblik. *--,
Om, Dan dat. * _, Poor, Hoewel ,
Ofschoon ; Ii est bien poli — un paysan,
Hij is zeer beschaafd voor een' beer,
hoe v hij maar een boer is. *—,
Voor, Op zijne zijde.; Je suis — vous,
Ik ben voor u. * — , Foor, Zullende
dienen tot; van hier : Remède bon
-- la fièvre , Middel voor de koorts , o.
*—,ter aanwijzing eener vergelijking,
als : Mourir — mourir, it vauc mieux
mourir en servant sa patrie, ff'anneer
men toch sterven moet, is het best te
sterven in de dienst van zijn vader
voor een bijv. woord ge -land.*,
que , als : — grand que vous-volgdan
soyez, Hoe groot gij ook zijt. * —,
Wat aangaat , Wat belangt, koor;
— moi, Wat mij aangaat , Ik voor mij.
*—, Voor, Tot, Ells; Avoir un homme
— ami, Iemand tot vriend of te vriend
hebben , Iemand voor Benen vriend
hebben. * — , als : - lors , 4lsdan ,
.Dn. * - , als: - que, (na asses en

POUR

Ski

trop,) B. v. Vous m'avez rende trop de
services, — que je puisse jamais douter
de votre amitié , Gij hebt mij te vele
diensten bewezen, dan dat ik immer
aan uwe vriendschap kan twijfelen;
— pen que (vous en preniez soin) , Indien (gij er de geringste zorg voor
draagt). * —, als: — Dieu, Ik bid
u , indien ik u bidden mag , Om Gods
wil. *—, m. hoor, o.
Pour-boire, m. Drinkgeld, •., Fooi , vr.
Pourcesu , m. Varken , Zwijn , o. ; Étable
k pourceaux , Zwijnenkot , Varkenskot,
o. ; fig. fam. C'est one vraie étable k
pourceaux , Het is een varkenskot (d. i.
een slecht huis); C'est on vrai —, liet
is een varken (d. i. een vraat) ; C'est
un — d'hpicure , Het is een regte Epicurist ; spr. w. C'est semer ee jeter des
perles decant les pourceaux , Het is parels voor de zwijnen werpen. *—,
als: — de met, Bruinvisch, m., Zee•
varken , o. , zie Marsouin.
Pourchasser, V. a. fam. Dingen , jagen of
Streven naar. * --, bij jag., ais: — le
gibier,, Het wild met ijver vervolgen.
Pourette, f. jonge moerbeziënboom, m..
Pourfendeur, m. fam. Doorhakker, m.; van
hier : Grand - de géans , Ijzervreter.
'Snoever , Zwetser , m.
Pourfendre ,v. a. fam. Doorhakken, Door.

klieven.
Pourparler, m. Onderhandeling , vr. , Ge.
sprek, Besprek, o.
Pourpier,, m. Postelein, Porselein, vr.
Pourpoint,m. Wambuis, o. ; spr. w. Tirer.
on coup k brute-puurpoint, Iemand de
Jtromp op de borst zetten; fig. Dire etc.
q. ch. à q. q. h brti'e• pourpoint, - Iemand
iets in het aangezigt zeggen , enz.,
Er geene doekjes om winden ; Ce qu'il
vous dit là est a brále-pourpoiut, Fletgene hij u daar zegt, is niet vrien.
delijk ; I1 y va à brAle-pourpoint, Hij
neemt geen blad voor den mond, Hij

gaat rondborstig te werk.
Pourpointerie, f.veroud.,Wambuismaken,o.
Pourpointier, m.veroud.,Wambuismaker,m.
Pourpre, f. Purp;rslak , vr. , Purper.
visch, m, *—, purper, o., Purper•
kleur, vr.; Teindre en —, Purper ver
Purpere stof, vr., Purper,-1ven.°,
o.; De - , Purperen. * - , Purper, o.,
Vorstelijke waardigheid. *-, Purper,
o., Waardigheid van kardinaal, yr.,
Kardinaalschap, o. *_, adj. Purper.
*—, m. Purperkoorts, Purperziekte, vr.
Pourpré, ée, adj. Purperkleurig, Purper.
achtig ; van hier : Fièvre pourprée,
Blueskoorts , vr.
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Pourprier, m. Purperdier, o.
Pourpris , m. bij dicht. , Omtrek , m. , Om.
heining, vr., Oord, m.
Pourquoi , adv. Waarom , Weshalve
C'est -, Daarom. * -, Waarom?, Om
welke reden ? *-, nn. fam. Waarom , o.,
Reden , Oorzaak , vr.
Pourri, ie, adj. ,Verrot; van hier: Etre
- cl'ulcères , Etre tout --, Verrot zijn,
IFol zweren zitten; fig. lVlembre —,
T7errot lid, o. ; Coeur —, Bedorven
hart , o. ; fam. Planche pourrie , Zwak.
ke steun, m. *-, m. Verrotte, Rot, o.
Pourrir, v. n. Verrotten ; van hier : Faire
- de cuire , 41 te gaar koken. * -,
V. a. Doen verrotte'?, Bederven. *
(se), v. pr. Verrotten, Bederven.
Pourrissoir, m. bij papiermak. , Rotkist, vr.
Pourriture, f. Uerrostinff, vr. , Bederf, o.
*--, zekere ziekte der schapen , Gel.
ligheid , vr. * -, als : - d'hópital,
zeker koud vuur. * - , zeker boombederf, Teerrotting, vr. Rotkuip
voor den indigo, vr.
Poursuite , f. Vervolging, vr. ; Etre a la
•-- de, Vervolgen. *-, Najaging, Poging , Inspanning , vr. * -, bij regtsgel.,
Vervolging van regt , vr. *--' Solli•
citatie, vr.
Poursuivant, m. Die naar iets staat,
dingt, Sollicitant, m. *-, Regtsver..
volger, M.
Poursuivre, V. a. irr. Vervolgen , Na/a.
gen , Nazetten. * - , in regten , Ver
ook: Voortzetten. * -, Staan-volgen;
of Dingen naar , Om iets aanhouden.
* -, Vervolgen, Voortzetten, elanhouden , Voortgaan, Volhouden , Doorzet.
ten ; fig. fam. - sa pointe ,
4anhouden. * - (se) , V. pr. bij notar.,
als : Acheter une maison , ainsi qu'elle
se poursuit et comporte, Een huis koo.
pen, zoo als het is.
Pourtant, adv. Evenwel, Echter, Nog.

tans.

k

Pourtour , m. Uitgestrektheid (binnen
werks ), vr.
Pourvoir, V. n. irr. Voorzien (in , à) , Zor.
gen voer. * -, als:.: - à un bénéfice ,
.Een ambt begeven. * -, v. a. als:
- q. q. d'un office , Iemand met een ambt
begiftigen. * - , Voorzien, Verzorgen ;
- une maison des choses nécessaires , Een
huis van het noodige voorzien. * -,
Uithuwen en het noodige medegeven,
Verzorgen. * - (se) , V. pr. Zich voor
*- , bij regtsgel. , als: Se - en-zien.
justice , Lone zaak voor de regtbank
doen dienen ; Se - en cassation , Zich

in cassatie +voorzien.

I'OUS
Pourvoirie , f. Voorraadhuis , Magazijn
der leveranciers , o.
Pourvoyeur, m. Leverancier , Spijsbezori
ger, m. * -, als : - du lion, zie Caracal.
Pourvu que, conj. Mits, Op voorwaarde dat;
- je Bois, Mits ik zij.
Poussé , ée, adj. , als : -- de nourriture ,
van een paard, Te veel gevreten heb
wijn, Buiten tijds-bend.*,va

gewerkt hebbende.
Pousse , f. Loot , Scheut , vr. * -, Demi .
pigheid (van een paard), vr. * Stof van peper, gember, enz. , o. s -,
in mijnen, enz., Stiklucht , vr.
Pousse-balle , m. Kogelklopper , m.
Pousse•broche, m. soort van stompen beitel.
Pousse-carnbrure, m. soort van schoenma.
kers werktuig.
Pousse-cul, an. pop. Dievenleider, Diendersknecht , m.
Poussáe, f. Stooting, vr., Stoot , m.;
fig. fam. Donner la --, Schrik aanjagen.
* -, Drukking, Persing (van een ge
muren) , vr.
-yvelfopd
Pousse-fiche, m. zeker ijzer der glazenmakers.
Pousse-pied,m.zeker vischschuit,zieAccon.
Pousse- pointe, m. zeker drijfijzer.
Pousser, V. a. Stooten , Duwen , Douwen,
Drukken , Schuiven, Drijven.
Voortdrijven, handrijven , Aanjagen;
van hier,., e- un cheval , Een paard
ven ; — une balie,
aanzetten , voortdrijven
Eenen bal • wegslaan , werpen , enz.;
- la porte' De deur toestoeten; - la
porte an s ez de 9. q. , Iemand de deur

voor den' neus( toeslaan ; - un coup
d'épée à q. q. , Iemand eenen steek met
den degen toebrengen. k-., Voortzet.

ten , Voortbouwen ; fig. -- trop _loin ,
Te ver drijven ; - la voix, Hooger
zingen , Harder spreken, Zijne stern
verheffen ; --,çles cris , - Schreeuwen ,
Gillen ; - des éoupirs, Zuchten lozen,
uitboezemen ,slaken ; scherts. , - les
beaux sentimens', Den verliefde spelen ;
q. q. , Iemafrl tergen; - une botte
à q. q. , Ie and eenen steek geven,
' ( la patience de) g. q.
Hem tergen ; <a bout, Iemand,%zijn geduld benemen;
— q. q. à bout, Iemand . tot her uiterste brengen , Hem in het naauw bran.
gen ; -- q. q. , Iemand voorthelpen,
Hem krui jen ; — loin sa fortune , fan,.
sa pointe , _pop. -- son bidet, Zijn
fortuin maken. *_, Aanzetten, dan'
porren , danridsen,,4andrijven. 'fl-,
bij verguld. , als : -- des filets , Fi laten
maken. * - (se) , V. pr. als : Se - dans

le monde, Zijnfortuin maken,Poot.
komen in de 'wereld. *, v. n. als:

_ a l'ennemi . Op den vijand losgaan;
- jusqu'à un lieu, Tot eeno plaats gaan,

komen. * - , van planten , enz , U'tloopen, Uitschieten , Ui:btten , Uitspruiten , Uitkomen. * ,-, van paar.
den, Dempig zij;:. van muren,

Uitzakken, Eenen buik uzaken.-,
bij schild., als : - au noir, Zwart worden; fi g.
a la ro ue, Helpen, Bij.
staan , Eene hand leenen. *
v. a.
an planten , Uitschielen ; - du bois,
Rout maken; fig Uinchieten.
Poussier , m. bij inetsel. , Sceenpoeijer , o.
*_ , bij vuurwerk. , Kruidpoeijer , 0.
*_ , hij kruidrnak. , Gruis van Buskruid,
- Gruis van houtskool, 0.
0.
Poussière, f. Stof, o.; van hier: Réduire

en -, Tot stofvergruizen ; Faire mor
dre la - a q- q,, iemand in het stof

doen bijten; .Etre convert d'une noble
-, Vele gevaren doorgestaan hebben;
Tirer q. q. de la - 5„ Iemand uit het
stof verheffen. *_, in de plantk heet
- des étamines on séminale, Stuifmeel
(der planten) , o.
Poussif , ive , adj. Dempig.
Poussin , m Kuiken , Kieken , o. ; fig. farn.
zie Poule,
Poussinière , f. Kuikenhok , o. s-., een
gesternte , zie Pléiades.
Poussoir, in. Stiftje, waarmede men een
repetitiehorlogie laat slaan, o.
zeker tang/c. *_, werktuig der tand.
meesters , om tanden met de wortels
uit te trekken.
Poussolane , zie Pouzzolane.
Poutie , f. w. gebr. , Pluisje of Stofje op
kleederen ,
Poutre, f. Balk, on.; fig. Voir one paille
dans l'oeil dc son prochain , et ne pas
voir one - dans le sien , Den splinter
in het oog van een' ander' en niet den
balk in zijn eigen zien.
Poutrelle , f. Baikje , o. , Rib , vr.
Poivoir, V. n. irr, Kunnen , Vermogen,
staat zijn ; Sauve qui pent, Wie
kan, redde zich; N'en - plus, Niet
sneer kennen, 4fgensac zijn, Uitgeput
zijn ; fam. Ne - mais de q. ch. , fE/ct
niet kunnen gebeteren , helpen ; Je n'en
puis mais , Het is mijne schuld niet;
Si cela est arrivb , en puis-je mais?
Indien dat gebeurd is, kan ik het
he/pen ? ; apr. w. Si jeunesse savait et
vieillesse pouvait, indien de jen'd de
ondervinding en de ouderdom de kracht
hadde. _, Mogelijk zijn; Cda pour.

- r0r

rait bien arriver , Dat zou wel gebeuren
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POIJS
kannen. ,

V. a. Kunnen , Peso,
Gezag of Mage hebben , invloed heb.
ben , Doen kunnen. (se) , v. pr. Kun
nen gebeuren , Kunnen zijn, Mogelijk
zijn , Kunreu plaats hebben. m.
Magt , vr. , 12ermogen , o , Kracht , vr.
*__, Mage, Volmagt, .ef/utorisatie, vr.;
Fondé de -, Gevolusagtigde , rn
Polnoagt , vr. ; Plein - , Volledige vol-.
usage , vr. , Magt , vr. ; - absolu,
Volstrekte of Onbeperkte usage , vr.
* - , Invloed, us. , 4anzien , 0.
Pouzzolane, f. Zave/aarde, vr.
Pozzolane , zie Pouzzolane.
, bij
Praecentorienne , adj. f., als: FlAte
. de ouden, Tempo/fluit, vr,
Praedicanées , adj. f. pl. , als : Victimes -,
Offerdieren, we/ke des avonds voor, de
p/egtighedcn gestage werden , o. mrv.
Praestana , f. zekere godin, zie Luperca.
Pragmatique , adj.,) als : - sanc:ion, Prag.
macike sanctie ( d. i, zekere verorde.
ning in kerkefljke zaken ; inzonderh.
de verordening van Karel VII. van
Frankr. ter wijziging, enz. van eeni
ge decreten van het concilie te Bazel),
yr., f. zie Pragmatique sanction in
in sommige lande laatste beteek.
den . Beschikking van eenen vorst ten
aanzien zijner Staten en familie, vr.
Prairial , m. in het repubi. jaar, negende
maand , Weidemaand (van 20. mei tot

tot i8. junij) , 'or.

, le , adj. In

weiden groeijende.
Prairie, f. Gras/and, oc, Weide, jar.
Praline , f. Suikeramandel, Th.
Praliner, V. a Met. suiker overtrekken.
Prame , f. Praam , vr.
Prainnion , m. Zwart rotskristal , o.
Prase, f. Soort van smaragd.
Praticable , adj. Doenlijk , Uivoerlijk , To
Waar teen over, door,
doen.
langs, enz gaan kan, Bruikbaar; fig.
Bruikbaar , Dienstig , Geschikt.
Praticien, m. Praktizijn , m. *_, Ervaren geneesheer , Th.
Pratique, f. Praktijk , Uit oefen ing ., vr.;
Mectre en - , in praktijk brengen , Uit.
oefe»en. *_, Gebruik, 0. Handelwijze

, Gewoonte ,

Kennis 9 vr.

Uitwendig gebruik, 0. , Ui t erlijkheid,

vr., Gemakkelijkheid, Ongedwon-

,
Uitvo..
genheid , Plugheid , vr.
ring . vr.; van hier: Peindre de
Zijne eigene manier volgen in het schil-

*._,
deren, en va n de natuur afwijken.
als : Pratiques de dévotion , Vrome oefePl. Pratiques,
ningen, vr. meen'.
Listen , vr. nary. . Vonden, a. nary.,
*
Praktijken 9 yr. meerv. Klant,
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Kalant, m. en vr. *—, • scheepses.,
als : Donner — à un vaisseau , Laten
landen en ontschepen. * —, Geschrif.
ten en papieren van Benen advo.kaat
of notaris . o. meere. *—, Regt , ge•
leerdheid , Praktijk, vr. * — , meta.
len pijpje, enz. waarmede de marionettenspelers hunne stem veranderen.
* —, adj. Oefenend, Praktisch , Werk.
dadig.
Pratiquer, V. a. Oefenen , Beoefenen , Uitoefenen, In beoefening brengen. *—,
Uitoefenen ; — la médecine , De genees.
kunde uitoefenen. *—, Bezoeken, Om:gaan met. (Aexm. In dezen zin ook
wel: * —, v. n., als : — avec les mé•chans). * — , Iemand tot zijn belang
-zoeken over te halen; van hier : -- des

témoins, Getuigen zoeken te winnen;
Se — des intelligences, Zich .verstand
verschaffen. * —, in de bouwk. -houding ,
Maken , Aanbrengen , Praktizeren.
*—, Handelen met, Handelen op. * -(ael , V. pr. Plaats hebben , Gebruike.
lijk zijn, Geschieden , Gedaan wor.
den. * —, V. U. Pleiten. * —, Prak.
tizeren.
Praax, zie Pros.
Praxidice , f. eene Bodes. * —, zie Minerve.
Pré, m. Grasland, Hooiland, o., Wei.
de, vr. * -- , veroud. , Plaats voor een
tweegevecht, vr. * — , woord van za r
menstell., een meerder of eerder zijn
aanduidend.
Préachat, m. w. gebr. , Tooruitbetaling, vr.
Préalable , adj. Voorafgaand, Voorloopig.
* -- , m. Voorafgaande , o.; Au —, Voor.

af, Eerst.
Préalablement, adv. Vooraf, Eerst, Voorlo`opig.
Préambule, m. Inleiding, yr. * —, fam.
Nuttelooze woorden, o. meerv. , IJdel
gesnap , o.

Préau, m. Klein grasplein , Grasperk,
Bleekveldje, o.

Prébende, f. Prove, Prebende, vr. *—,
Domheerschap , o.

Prébendé , ée , adj. Bene prove of prebende hebbende.

Prébendier, m. Prsbendaris, Provenier, m.
Précaire, adj. Niet vast, Niet duurzaam,
Onbestendig, Onzeker, Wankelbaar,
Veranderlijk, Veeg. * —, bij regtsgel.,
Niet in eigendom toebehoorende , Ge leend. *—, als: Commerce —, Handel
met Bene vijandige natie doer tusschen.
komst eener derde, m. * — , in., als:
Par —, Bij wijze van leerring, Niet
in eigendom.

Précairement, adv. Bij wijze van leeniag.

PREC
Pi écaution , f. Voorzorg

, yr. * --, Be.

hoedzaansheid ., Omzigtigheid, vr.
Précautionné, ée, adj. kloorzigtig, Be.
hoedzaam.
Précautionner, v. a. Bewaren , Behoeden.
* — (se) , v. pr. Voorzorgen gebruiken,
Zich hoeden , Op zijne hoede zijn,
Zich wapenen (tegen , contre).
Précédemment, adv. Boven , Vroeger.
Précédent, te, adj. Vorig, Voorgaand.
Précéder, V. a. Voorgaan , Voorafgaan
Vooruit gaan, goor ... uitgaan. *—,
Voor ... zijn. * -, Overtreffen, Te
boven gaan.

Préceinte , f. scheepses. a zie Lisse.
Précenteur , m. weleer, Voorzanger, Op.
perzanger , m.

Précepte, m. Leer , Leering , Les , vr.
Regel, m., Voorschrift, Gebod , o.
Précepteur, m. Leermeester, Onderwig.
zer , Praeceptor , m.
Préceptoral, le, adj. Schoolmeesterachtig,
Meesterachtig.
Préceptorat , in . Praeceptoraat , o.
Préceptoriale, adj. f , enkel in : Prébende
préceptoriale , ou : * —, f. jaarwedde
voor den onderwijzer in een kapit.
te!, vr.

Précession, f. in de sterrek. , Vooruit.
gang , m.

Préchantre , m. Voorzanger, m.
Préchantrerie , f. Voorzangerspost , m.
Préche , m. Leerrede , Preek , Predi kati e , vr. ; — du soir g Avondpreek , vr.
Préeher, V. a. Preken , Prediken, Tamer.
kondigen , — la parole de Dieu , Gods
,voord verkondigen ; — l'avent, In den
advent preken. * —, Het evangelie
verkondigen aan; fig. fam. - q. q., Ie
vele woorden trachten over-mandor
te halen, Iemand over iets onderhou.
Vous
prêchez
un converti, Gij wilt
den ;
mij (of iemand) overtuigen van iets,
waarvan ik (of hij) reeds lang overtuigd ben (of is); — malheur, Ongeluk ver.
kondigen ; — misère, Enkel van ellende
spreken; — famine sur on tas de bib,
Midden in den overvloed van hongers.
nood spreken. * —, Preken , Loeren,
Verkondigen. * —, Snoeven op, Roe.
men. * — , V. n. Preken; fig. — dans
le désert, In de woestijn preker. (d. i.
geene toehoorders hebben) ; — d'exem.
ple, Zelf betrachten, wat men anderen
leert ; spr. W. On a beau — à qui n'a
cure de bien faire , Het is te vergeefs
gefloten, als het paard niet pissen

wil.

Psécheur , m., ook : Frère —, Predikheer,
ira.. * -- , fam. Preker , m..

PRte
Précieuse, f. Gemaakte vrouw , vr., Ge-

maakt meisje , 1Vufje, o. , Nuf, vr.
Précieusement, adv. Zorgvuldig ; Carder
ou Conserver - , Zorgvuldig bewaren.
*-, Met zorg , Voortreffelijk.
Précieux , use , adj. Kostbaar , Van groos
tewaarde ; van hier : Pierre precieuse, Edelgesteente, o. * - , Belangrijk ,
4anzienrijk, Gewigtig, Kostbaar, Dier
Gemaakt, Gedwon--bar,Li'Wd.*
gen , Gezocht.
Précipice , m. .4fgrond , m. ; fig. elf.
grond, m.
Précipicamment , adv. Met overhaasting ,
Haastig.

Précipitant, m. in de scheik., Neirplofend
vocht, o.

Précipitation , f. Overhaasting, vr. ; fig.
Spoed , Haast , m. * - , in de scheik.,
Neérplofzng , vr.
Précipité , m. Neérplofsel , Praecipi taat , o. * -, ée , adj. Overhaast.
Précipiter, V. a. Nederwerpen , Neerstorten , Werpen , Storten; fig. Stor.
ten , Welpen. * - , Verhaasten , Bespoedigen; fig. Overhaasten, Overijlen.
*-, in de scheik. , Naderploffen, Doen
zinken. * - (se), v, pr. Zich storten
of werpen , Springen , Storten , Vallen ; ook: Zich overhaasten.
Préciput, m. bij regtsgel. , Vooruitma•
king, vr. * -, Hetgene iemand vooruit ontvangt.
Précis , se , adj. juist , Bepaald, Vastges
steld, Naauwkeurig; van hier: A quatre heures précises, Precies te vier
uur, juist om vier uur; Faire des demandes précises , Stellige vragen doen;
Prendre des mesures précises , juiste
maatregelen nemen. * -, van den stijl,

Net, Beknopt , juist. * _, van personen, Naauwkeurig, Naauwlettend. *-,
m. Korte inhoud , m. , Kort begrip , o.
Précisément , adv. juist , Op het pogenblik . *- ,Juist, Naauwkeurig.
Précision , f. juistheid , Beknoptheid,
NaauwkeuriEheid , Netheid , yr. *- 5

,Juiste bepaling , vr.

Préciste , m. in Duirschl. , Degene, welke

door den keizer tot een kerkelijk ambt
benoemdwerd.
Précoce, adj. van vruchten, Vroeg rijp,
Vroeg; fig. Esprit -, Vroeg rijp verstand , o. ; Enfant —, Kind, dat veel
verstand voor zijne jaren heeft , o. * -,
van boomera , Vroeg.
Précocité,,f. Vroege rijpheid, vr.
Précompter, V. a. Afkorten, Aftrekken.
Préconisation, f. Berigt in het pauselijke

cousisterie, dat degene , welke tot een
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geestelijk ambt benoemd is , daartoe da
bevoegdheid bezit , o.

Préconiser, V. a. in een' kwaden zin , He

me/hoog verheffen * - , Iemand , wel
een geestelijk ambt benoemd is,-keto
daartoe bevoegd verklaren.

Précordial , le , adj. zie Épigastrique.
Précurseur , m. Voorlooper , m. ; fig. fam.
Voorlooper, on. *-, in den verh. st.,
Voorbode , m. , Voorteeken, o. * -, in
de geneesk. , Voorlooper , Voorbode , m.
Prédécédé, m. Eerst overledene, m.
Prédécédée , f. Eerst overledene , vr.
Prédécéder, v. n. Vroeger overlijden.
Prédécès , m. Vooroverlijden, o.
Prédécesseur, m. Voorganger, m. * —^
Voorzaat, m.
Prédesti=atiens, m. pl. Voorstanders der
voorbeschikking, m. meerv.
Prédestination , f. Voorbeschikking , Predestinatie, yr.
Prédestiné, ée, adj. Voorbeschikt, Gepredestineerd. * - , m. Voorbeschikte , on
fig. fam. Avoir un visage de -, one face
de

-- ,

Een vol en rood gezigt hebben.

Prédestiuée , f, Voorbeschikte, vtl.
Prédestiner a V. a. T'oorbeschikken, Pro-

destineren. * _, Vooraf bestemmen.
Prédestinianisme , m. Gevoelen dergenen ,

welke aan de predestinatie gelpoven , o.
Prédécermination., f. Voorbepaling , Poor-

bestemming, vr.

Prédéterminer,s V. a. Poorbepalen , Voor

-bestmn.

Prédial , le, adj. Fondsen en erfenissen

betreffende.

Prédicable , adj. Toepasselijk (op , de).
P^édicament, m. in de logica , Orde, Klas

vr. , Rang , m.

-se,

Prédicant, m. met veracht. , Predikant, m.
Prédieateur , m. Prediker , Leeraar , m.
Prédieation, f. Prediking, vr. *-, Preek,

Predikatie , vr.
Prédiction,f. Voorzegging,hoorspelling,vr.
Prédilection, f. frooringenormenheid, Voor.

liefde, vr.
Pcédire , v. a. irr. Voorzeggen, Voor.

spellen.

Prédisposant, te, adj. in de geneesk. e Het-

gene geschikt of vatbaar maakt.

Prédominant, te, adj. Heerschand, Boycot.

drijvend , Voornaamste, Predomint+
rend.
Prédomination, f. Heersching, vr., Meer•
dare invloed, m.
Prédominer, V. n. Heerschee, Boven dr. ijven , De overhand hebben , Predomi neren, Overheerschen (sur).
Prédoraal , le , adj. Voor den reeg gele.
gen.
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Prédorso-atloidien , m.

zie

Muscle long

d u cou.
Prédorso-cervical, adj. m. , als : Muscle
—, on: *—, m. zie Muscle long du cou.
Prééminence, f. Voorrang , M. , Vaor-

regt, o., Meerderheid, vr.
Uitstekend , Boven
uitstekend. * _ , Uitstekend , Voor.
naamste , Poortrefelij leste , Verheven
Ste. *—, Hooger, 4anzienlijker.
Préérablir , v. a, Vooraf vaststellen of bepalen.
Préexistant, te, adj. Vooraf bestaande.
Préexistence, f. Vroeger bestaan , o.
Preexister, V. n. Vroeger bestaan, Vooraf
bestaan.
Préface , f. Tloorrede , vr. , hoorberigt ,
Prééminent, te, adj.

gel., Voorloopig vonnis, o. •—, Poorteeleen , o.

Préjuger, V. a. Vermoeden, Gissen. *—
bij regtsgel., Eene voorloopige uitspraak
doen , Vooraf oordeelen of vonnissen.
Prélart, m. scheeepsw. , Geteerd zeil.
doelt , hetwelk over iets gelegd of voor
iets gehangen wordt, o.
Prélasser (se) , v. pr. fain. ,Irene trotsche

houding aannemen.
Prélat, m. Kerkvoogd, Prelaat, m.
Prélacion , F. Regt, waarbij de kinderen
de ambten en bedieningen Nuns vaders
krijgen , o.
Préiats, m. p1. soort van zeildoek.
Prélature, f. ./Inabt van Benen prelaat, o.,

Kerkvoogdijschap, -vr.

Prêle, zie Presle.
o. * —^, hoormis , vr.
Prélegs, m. Vooruitmaking , vr.
Préfecture, f. bij de Rom., Stadhouder
Préléguer, V. a Vooruit maken.
* —, in Frankrijk , Prefec--schap,o.
Préler, V. a. Met schaafstroo wrijven.
tuur, vr.
Préférable, adj. Verkieslijk, De voor j Prélèvement, m. Ontvangen van geld voor
de verdeeling eener erfenis, o.
keur verdienend.
Préférablement , adv. Bij voorkeur ; -r a, Préléver , V. a. goor het verdeelen eenex
erfenis ontvangen.
.Boven.
Préliminaire , adj. t'oorloopig , Vooraf.
Préférence, f. Voorkeur , vr.
van hier: Discours -- , Voorregaand;
Préférer, V. a. De voorkeur geven aan
de, vr. *_, m., enkel pl. Pséiiminai(boven, a), Voortrekken, Prefereren,
res, Voorafgaande vredespunten, o. mrv.,
Fleer achten, Hooger achten.
Preliminairen, vr. meere.
Préférieule, m. zekere vaas.
Préfet, m. bij de Rom. , Stadhouder, Pro. Préliarinairement, adv. Voorloopig , Vooraf.
fect , m. * —, in de heiend. gesch. , Prélire , V. a. irr. , als : -•- une épreuve ,
Eene proef op de drukkerij voor do
Prefect, on. *— , eens schelp.
eerste maal lezen.
Préfinir , v, a. bij regtsgel., Vaststellen
PréIombaire, adj. Poor de Lombes gelegen.
Bepalen.
Prélombo-sus•pubien, m. zie Muscle petit
Préfix, xe , adj. Vastgesteld , Bepaald.
psoas.
Préfixion, f. Bepaald uitstel, Uitstel, o.
Prélombo • thoracique , adj. f. , als: Veine
Préfleuraison, f. Voorafbloeijing , vr.
—, on : * —, f. zie Veine azygos.
Prégadi, in. weleer, Senaat (van PenePrélombo-trochantinien, nm. zie Muscle grand
tië), m.

Prégaton, m. Eerste plaat , waardoor men
het gouddraad trekt , vr.
Prégnant, te, adj w. gebr. , in de geneesk. ,

Hevig, Geweldig.
Prégnation, zie Gestation.
Préjudice, m. Nadeel, o., Schade, vr. ;
van hier: Au — de, Strijdig met, Tegen ; Sans — de , )nbeschadigd , Zonder

nadeel te doen aan.

Préjudiciable, adj. Nadeelig, Schadelijk,
Hinderlijk.
Préjudiciaux, adj. M. pl. , als : Frais —,
Kosten van een regtsgeding , welke
vooraf moeten betaald worden, m. mrv.
Préjudiciel , lle , adj. bij regtsgel. , Hetge-

ne voor de hoofdzaak moet beslist
worden.

Préjudicier, V. n. Nadeelig of Schadelijk
zijn, Nadeel of Schade doen.
Préjugé, m. Vooroordeel , o. *—, bij regts•

psoas.
Prélonge, f. Touw, waarmede men het geschut tegen de bergen optrekt, o.
Prélude , m. in de toonk. , Voorspel, Preindium , o. ; fig. Voorbode , m. , Voorteeken, o.

Préluder, V. n. Vooruit spelen of zingen,
Preluderen ; fig. — a q. eh. , Iets beginnen.
Préinaturé , ée , adj. Vroeg rijp , Vroeg,
Voor den tijd rijp; fig. Vroeg rijp,
Vroeg tot rijpheid of ontwikkeling gekomen , Vroeg. *—, Te vroeg, Voorbarig.
Prématurément, adv. Te vroeg, Voorbarig.
Prématurité , f. fig. Vroege rijpheid, vr.
Préméditation, f. Voorbedachtheid, vr.,
Rijp beraad, o.
Prémédité, ée, adj. Voorbedacht; De dessein — , .lJ1et voordacht , Met voorbe.
dachten rade.
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Préméditer, v. a. Vooraf bedenken , Na
Overwegen.
-denkovr,
Prémices , f. pl. Eerstelingen , Eerste
vruchten , vr. meerv. * ---, Eerstelingen , Eerste proeven, vr. meerv.
Premier, Pie, adj. Eerste , Voorste. *—,
Eerste , Voornaamste , Noodzakelij kste , Onmisbaar. * ---, Eerste, Voor
Uitstekendste. * —, Eerste,-narste,
Vorig, Vroeger. * .. , Eerste , Gertngs te.
Premier-né, zie Né.
Premier-pris, zie Pris.
Premiéretnent, ado. Ten eerste , In de eerste plaats, Eerstelijk.
Prémisses, f. pl. De twee eerste stellin.
ge; toner sluitrede, Premissen, vr. ncrv .
Prémotion , f. Voorbeweging , Nedewtrking , vr.
Prémunir, v. a. (Vooraf) wapenen. s.....
(se), v. pr. Zich wapenen (tegen, contre).
Prenable, adj. Dat genomen kan worden,
Te nemen , Ingenomen kunnende worden. * -- , van personen , Over te halen, Te winnen , Omkoopbaar.
Prenant, te, adj. Ontvangend; Partie prenante , Ontvangende partij , vr. * — ,
als : Queue pretante, Slingerstaart,
wn. *--, zie Caréme.
Prendre , V. a. irr. Nemen , Aannemen,
Opnemen , Patten , lanvatten, Opvat.
ten, Grijpen, maangrijpen, Opgrijpen.
* _ , Nemen , Aannemen, Zich aan
Huren ; fig. -- en main les ré--schafen,
nes de l'empire, De teugels van het bestuur in handen nemen. * — , Vatten,
Grijpen , Pakken, Vangen. * —, Ne uien, Zich toeëigenen, Afnemen, Weg
Zich meester maken van. * —,-nem,
in liet krijgsw., Nemen, Innemen, Ver
bezit nemen , Zich meester-overn,I
maken van, In zijne usage krijgen;
ook : Gevangen nessen ; ook : danvallen, Aantasten. * —, als : -- une fille
de force, Een meisje geweld aandoen.
* — , als : -- parti , Dienst nemen ; tig.
Iemands zijde kiezen. * --, Nemen ,
Afnemen , Uitnemers, Halen , Schep
a la rivikre, Water uit-pe.;dl'au
de -rivier halen ; — dix mille francs sur
une succession , Tien duizend franken
van eene erfenis nemen ; -- sur sa nourriture , Pan zijn voedsel afnemen ;

our son sommeil, Van zijn' slaap afnemen ; 11 a prie sa (bonne) part de vette
chose, Hij heeft daarvan zijn deel
gehad; — part a, Deel nemen aan; -q. q. á part, Iemand ter zijde nemen,
Met

iemand alleen gaan ; -- sur soi ,

Op zitli nemen; ook: Zich geweld aan-
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doen, Zich veel moeite geven.
ten aanzien van voedsel , Nemen , Ge.
brui ken , Nuttigen; ban hier : -- da
thé , Thee drinken ; — des pitnies , etc.,
Pillen , enz. innemen ; — les eaux, De
baden gebruiken ; van hier : — fair,

Een luchtje scheppen 3 ook : Naar het
land gaan; — haleine, Adem scheppen;
.-du repos, Rust nemen, Rusten. * --,
van kleedingstukk., Nemen, .ríanschieten, Omslaan ; -- le deuil , Den rouw
aannemen ; — le froc, — l'habit de reli-

gieux, — 1'habit , In een klooster gaan;
Monnik worden ; -- Ie voile , -- 1'habit
(dé religieuse), Den sluijer nemen,
Non worden , In een klooster gaan; —

— la livrée, Livereibediende worden;
-- Ie bonnet de docteur , Doctor worden; — (la) perruque , Eens pruik opzetten (d. I. beginnen te dragen). s—,
Medenemen , Met zich nemen; fig. Be.
dotten , Bedriegen , Misleiden , Beet
krijgen; -- q. q. pour dupe, Iemand
voor het lapje houden; -- q. q. an tré.
buehet, Iemand in eene nadeelige onderneming wikkelen; -- q. q. par son
faible, Iemand bij zijn zwak vatten;
On ne sait par ob Ie — , Men kan geen'
vat aan hem krijgen. * --, Betrap pen; -- en flagrant délit, Op hotter daad
betrappen ; -- q. q. an dépourvu , Ie mand ons iets vragen, wanneer hij aan
ons verlangen niet karn voldoen; spr. w.
-- q. q. sans vert, Iemand onverwachts
om iets aanspreken; — q. q. an sant de
lit , Iemand bezoeken op het oogenblik,

dat hij uit het bed stapt. s—, Vatten , als : --- feu , guur vatten ,• Le fea
prit h la maison , Het 'huis raakte in
brand; fig. -- feu, Vuur nateen, In
toorn geraken. * —, van ziekten , Krijgen, Opdoen; — is fièvre, De koorts
krijgen; ook: La goutte m's pris ce

soir, Ik heb dezen avond de jicht gekregen ; van hier : Il lui pril une fantaisie , Hij kreeg eerre gril ; La peur
me prit, De vrees beving mij; La neige bons prit en chemin, De sneeuw overviel ons op weg. * — , van eens's 'weg,
Inslaan ; -- un sentier , Een pad opgaan ; van hier; — à droite, Regts omslaan ; — à travers les terres labourées,
Over het bouwland gaan ; spr. w. — á
travers (les) choux , Regt doer zee gaan.

*—, lVemen , Kiezen, Zich bediene'z
van ; van hier : — les devans , Vooruit
gaan , loopent — le pas sur q. q., lewand vooruit loopen. *--, Nemen,
als ; .... (la) mesure , De maat nemen ;
f g, — des mesures, Maatregelen ns-
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assen ; -- des précautions , Voorzorgen
gebruiken; - parole de q. q., Iemand
zijn woord later; geven ; - garde (a
soi), Op zijne hoede zijn, Oppassen;
-- garde à , Waken of zorgen voor ; -en garde , Behoeden , Hoeden , Bewaren ; -. soin de, Zorg dragen voor;
•-- de 1'avantage , - son avantage , Den
voet op iets zetten , om te paard te
Stijgen ; fig. - avantage , - ses avantages, Zijn voordeel doen , Partij van
iets trekken ; - prétexce de q. ch. , sur
q: ch • , Iets trachten te bewimpelen
- occasion d'une chose, De gelegenheid
waarnemen ,- ,spr. w. - l'occasion aux
cheveux, zie Occasion, - date, Tijd
nemen ; -. jour et heure , Dag en uur
bepalen; - le temps ee l'heure de q. q. ,
Den tijd waarnemen ., dat het iemand
gelegen komt ; - du délai , du temps ,
Tijd nemen, Uitstellen ; - ( bien) son
temps, Den juisten tijd waarnemen ;
- son temps, Den tijd tot iets nemen;
- de la peine, Zich moeite geven. *-,
.flemen, Stellen , Krijgen , enz. , als ,
-- en considéracion, In overweging ne
attention à , elandagtig beschou•-men;
even ; - one idée juste de q. ch. , Een
juist denkbeeld van iets vormen ; des préjugés , Vooroordeelen krijgen;
- confiance en q. q. , Vertrouwen in
iemand krijgen ; - à tache , dlles in
het werk stellen ; A tout - , 4lles iel
overwogen zijnde; - plaisir i q. ch.,
Genoegen in iets vinden ; - du cha.
grin, Verdriet krijgen ; - de la haine
pour q. q. , Haat tegen iemand opvat ten ; - en am itié , Vriendschap of Ge.
negenheld krijgen voor ; -- part à,
Deel nemen aan of in ; - pitié ou compassion de, Medelijden hebben met ; - en gré, Behagen scheppen in; -q q.
en gré , Genoegen in iemands omgang
vinden; - à coeur, Ter harte nemen;
- coeur à , Met ijver aan ... werken ;
- patience , Geduld hebben; - en paci.
ence, Net geduld verdragen; - des le.
gons, Les 'nemen; - des renseignemens,
Berigten inwinnen ; - exemple sur q. q.,
Een voorbeeld aan iemand nemen ; langue s Zich onderrigten ; - note de ,
()pteekenen; - a la lettre, au pied de
la lectre, Letterlijk opvatten; - a la
rigueur, Ten strengste nemen; - de tra'.ers , Verkeerd opvatten ; - bien ou en
bonne part, mal on en mauvaise part,
Goed, Kwalijk opnemen; fain. - la chèVre , la mouche , Toornig worden ; - les
choses comme elles viennent, De dingen
nemen , zoo als zij zijn ; ~ le change,
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(bij jag. ,) Een ander stuk wild ver.

volgen ; fig. Van oogmerk veranderen;
- pour un autre, Foor eenen anderen
houden. * -, Krijgen , Verkrijgen; - de l'embonpoint, Dik worden ; -chair, Vleesch krijgen; van hier: Le
verbe a pris chair,, Het woord is vleesch
geworden. * - ,• flannemen; - un ton
plaintif, Een' klagenden toon aannemen ; .- un tour favorable , Eene gun•
stige wending nemen. * - , Nemen,
Beginnen ; van hier : - la fuite, De
vlugs nemen; - son élan , Zich beginnon te verheffen ; - bien une affaire ,

Bene zaak goed beginnen, aanvatten,
aanvangen ; - bien son temps , Een
gunstig oogenblik uitkiezen ; -- la parole, Het woord nemen ; - faveur, In
gunst geraken; - le dessus, Beginnen
te herstellen. * -, Laten betalen , 4f
nemen , Nemen. * - , Koopen , Nemen.
*-, als : -- q q. au mot, Iemand bij

zijnwoord nemen; ook : roes/aan,
Den koop toeslaan. * - , Nemen , In
het bezit treden van; - a bail, In huur
nemen , Huren ; - à intérêc, Op interest nemen; -un ouvrage à tAche, Een
werk aannemen (tegen zoo en zoo veel
den voet, de cl, enz.). * -, Nemen,
Kiezen. *-, Neen, dannemen, Ontvangen ; spr. w. Qui prend s'engage ,.
Qui prend se vend , Die een geschenk
aanneemt, verpligt zich aan den ge.
ver; - les ordres de q q., Iemands orders ontvangen; - congé de q. q., Afscheid van iemand nemen. * - , Ne
Kiezen , Tot ieee besluiten; ---men,
une résolution, Een besluit nemen. *-,

Aannemen, Stellen, Onderstellen, Voor.
onderstellen. * -, als : - racine, Wortel schieten ; fig. Wortel schieten ; pied , Grond voelen; fig. - pied dans
and maison , Toegang in een huis krijgen. * - , Afhalen ; J'irai vous -- chez
vous , Ik zal uw aan uw huis komen
afhalen. * _, Nemen , Gebruiken ;
spr. w. - d'un sac deun moutures, Zich
tweemaal laten betalen ; I1 sembie qu'i1
n'y a qu'à se baisser et -, Plet sch : nt ,i
dat men het voor het krijgen heefI
C'est vouloir - la lane avec les dents,
Dat is het onmogelijke beproeven ; le tison par ou it brille, Eene zaak verkeerd aanvatten ; Ce qui est bon à -,
est bon à rendre g Wanneer ik het niet
neem, neemt het een ander; zie ook
Perdre. * -, als : - i témoin, Tot ge-tuige nemen; - h partie, Wijten, Toe.
schrijven; ook : Zich beklagen over iemand; -- acte, fikte nemen ; - posses-
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sion de, In (het) bezit nemen, * -in de rijsch. , als : — le trot , Het paard
in den draf zetten ; ook : Beginnen te
draven ; — le mors aux dents , Aan het
hollen slaan ; Ce cheval prend six aas,
Dit paard is bijna zes jaar. *—,
scheepsw. , als : — 1e vent, De zeilen
in top halen; vent devant, Den wind
van voren kri j,gen ; — terre, Landen;
— la mer, Zee kiezen ; — le large , In
zee steken, Het ruime sop kiezen; fig.
fans. Het hazepad kiezen ; — chasse ,
Plugten ; --- la hauteur du soleil , De
zon schieten; — hauteur, De hoogte meten. * —, bij jag. , als : — les devans
Eenen groeten omweg maken , om het
hert weder te vinden; — son buissop,
(van een hert ,) Eene schuilplaats in
een bosch kiezen. *--, in sommige spe
Koopen, Inkoopen, Taman den stok-len,
nemen , Ruilen , Inruilen ; Jouer sans
—, Sans prendre spelen, (d. I. met
Zijne eigene kaarten) ; — sa bisque,
zie Bisque; fig. De Gelegenheid waar
sa revanche , Eene partij-nem;—
overspelen, om zijn verlies weer te
winnen; fig. fam. Het iemand betaald
zetten. * — (se) , v. pr. Zich grijpen .
Zich vasthouden ; ook : Vasthaken, Zich
hechten, Blijven hangen; ook : Beginnen , Aanvangen; ook : Se bier. — à use
chose, Eene zaak goed aanvangen; Je
ne sais comment m'y — , Ik weet niet,
hoe ik het zal aanvangen; ge — de pa.
roles avec q. q. . Met iemand twisten;
Sc — de vin , Zich dronken drinken
Se — d'amitié pour q. q. vriendschap
voor iemand opvatten; Se — a q. q.,
Aanranden, 4arvallen, Tergen; S'en
-- à q. q., Iemand iets te laste leggen,
Wijten; Se —, Stollen, Dik worden.
* — , V. n. Houden , Hechten , Vatten;
Kleven. * —, mortelen , Wortel schie.
ten ; fig. Gelukken , Slagen. * —, In.
gang vinden, Opgang maken. * . , in
de heelk., van trekpleisters , Trekken,
Werken. * —, als: — k la gorge, In
de keel prikkelen ; — an nez, Bij den
neus krijgen, Eenen te sterken reuk
hebben. * —, Stollen , Dik worden.
* —, Bevriezen , Toe vriezen. * — , V.
imp. , als : Si voos faites cela , il_ voos
en prendra mal , Indien gij dat doet,
zal het u rouwen ; Bien lui en a pris
de se précautionner , Het was goed voor
..hem, dat hij op zijne hoede was. *—,
m. , als: Avoir Ie — ou le laisser , Kun ven kiezen of doelen , De keus hebben.
Preneur, m. 2Vemer,, 1/anger,, enz. , m. ,
zie Prendre ; — de villen , Veroveraar,

m. ; - de taupes , Mollenvanger , m. ;— de café , Kofijdrinker, m.; — de ta.
bac, Snuiver, m. *—, Huurder, m.
* —, als : — d'écrevisses, zekere vogel.
* -- , adj. m. , als : Vaisseau — , Schip
dat eenen prijs heeft gemaakt, o.
Preneuse, f. Neensster, Vangster, Drinkster , vr.
Prénom , M. Voornaam, Doopnaam, m.
Prénotion , f. Voorloopige kennis, vr. ,.
Onvolkomen denkbeeld , o.
Préoccupation, f. Vooringenomenheid, vr.
Vooroordeel , o.
Préoccuper , V. a. Voori nnemen vooraf
innemen ;. van hier ; Avoir l'esprit pré•
occupé d'une chose , Geheel met iets
vervuld zijn , Zich geheel en al met
iets bezig hauden. * — ( se) , v. pr.
Voor iets ingenomen worden, Vooroor.
deelen opvatten.
Préopinant , m. Eerst stemmende , Voor.
stemmer, m.
Préopination, f. w. gebr. , Onzekerheid
wegens de voorteekenen tenor ziek.
te, vr.
Préopiner, v. n. Eerst stemmen.
Préparant , adj. m. in de ontleedk. s Toe-

—

,

,

bereidend.

Préparate, adj. f. , als : Veine --, ou:
* — , f. zie Veine frontale.
Préparatif, na. Voorbereidsel, Toebereid
-sel,o.
Préparation, f. Voorbereiding , Toebersi.
ding, Toerusting, vr. * --, Prepa.
ratie , vr.
Préparatoire, adj. , Voorloopig, T7oorbe.
reidend.
Préparer, V. a. Voorbereiden , Bereiden,
Toebereiden, Toereeden, Gereed ma.
ken, Klaar maken, Inrigten. * —, In
orde brengen, Regelen , Geschikt ma.
ken. * — ( se), v. pr. Zich voorberei.
den of gereed maken; ook: Zich be.

reiden.
Prépondérance , f. Overwigt , o.
Prépondérant , te , adj. Overwegend , Het
overwigt hebbend, Zwaarder wegend;
fig, Voix prépondérante , Beslissende
stem, vr.
Préposé , ée, adi. Aangesteld. *—, m•
Aangestelde, m.
Préposer, V. a. danstellen, Benoemen,
.Stellen (over , hJ.
Prépositif, ive, adj. , als: Particule on Pré position prépositive , Voorvoegsel , •.;
Adjectif —, on: * --, m• Bepalings.
woord, o. (als: Le, la, les, Ce,
cet, cette , ces, Certain, Quelque, Tout,
Chaque, Nul, Aucun s Mon, ma, mes,
etc.)
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Préposition , F. in de spraakk., Doorzet•
so! , o. ; -- inseparable , Voorzetsel van
zamenstelling, Onafscheidelijk voor.
zetsel, 0.

Prép,uce , m. Voorhuid , vr.
Prérosies , zie Proerosies.
Peerogative , f. Yoorregt , o.
Près, prép. , als : — de, Bij, Digt bij,
Op het punt van, Op den rand van;
CAANM. In enkele gevallen laat men
de achter près weg ; b. v. 11 demeure
— la pone , hij woont bij de poort) ;
spr. w. Avoir la tête — du bonnet, Ligt
geraakt zijn; Etre — de ses pièces, Op
den naad krabben, Bijna geen geld
meer hebben. *—, als: — do, Bijna,
Ongeveer. *—, adv. Digt bij ; Ici --,
Flier digs bij ; 'De —, Van nabij ; Te nir q. q. de — , Iemand kort houden ;
ook : Iemand aan het werk houden , Ie
bezig houden ; A cela — , A telle-mand
chose --, Dat uitgezonderd , Dat er
afgerekend; ook: Zonder daar op te
zien; A cent florists — , Op honderd
gulden na; A peg —, Bijna, Ten naaste bij , Ongeveer; Ni (de) — ni (de) loin,
In geenen deele , In het geheel niet.
Présage , m. Poorteeken , o. * -- , Voor.
gevoel , o.
Présager, V. a. koorspellen, Voorzeggen.
Presbyopie, f. zie Presbytie.
Presbyte, adj. Slechts in de verte ziende •
*_, m. et f. Degene , die slechts van

verre ziet.
Presbytéral, le, adj. Priesterlil k.
Presbytéranisme , zie Presbytérianisme.
Presbytére , m. Pastoorswoning, Pastorij, vr. *—, .Priestervergadering , vr.
Presbytérianisme, m. Presbyteriaansche
leer , vr.
Presbyterien , nine, adj. Presbyteriaansch.
* —, Presbyteriaan, m3'
Presbytie , f. Zien in de verte , o.
Prescience , f. l'oorlveten schap , vr.
Prescinder, v. n. zie Faire abstraction de ...
Prescriptible, adj. Verjaarbaar, Kunnen•
de verjaren.
Prescription , f, Regt van verjaring , o.,

Verjaring, vr.
Preacrire, V. a. irr. Voorschrijven, Gelasten , Bevelen. * — , Voor verjaard
verklaren. * -- (se), v. pr. Zich veerschrijven, Zich opleggen ; ook: Per:.
jaren. * =, V. n. Het rage van eerja.
ring toepassen (op , contre).
Preséance, f. Voorzitting, Eerste plaats,
Hoogste plaats , vr.
Présence, f. Tegenwoordigheid, vr., Bij.
zijn, o.; van hier: Les deux armées sont
en —, Do twee legers staan tegen ei.

PRES
kandor; -- d'esprit,
van geest , vr.

Tegenwoordigheid

Présent, te, adj. Tegenwoordig; — par.
tout, .dlomte.genwoordig. * --, Tegen ivoordig, Bestaand, 2anwezend, Aan
Cela est toujours — á mon ima--wezig;
gination , .Dat staat altijd voor mijne
verbeelding; fig. Avoir I'esprit —, Te
geest bezitten. *—,-genwordihva
ni. Tegenwoordige tijd, m.; van hier:
A —, Thans, Tegenwoordig, Nee; De
—, Tegenwoordig. * —, in de spraakk.,
Tegenwoordige tijd, m. *—, Geschenk,
o. , Gift , yr. ; Faire — de , Ten ge•
schenke geven ; spr. w. Les petits pré.
sens entretienneint l'amitie, Kleine geschenken onderhouden de vriendschap.
Présentable, adj. Vertoonbaar , Dat aan.
geboden kan worden.
Présentateur , m. Die het regt heeft , om
iemand tot een geestelijk ambt voor
te stellen.
Présentation , F. Overrei ki ng , Voorstelling, Vertooning, vr. ; van hier: —
de Ia Vierge, Maria presentatie, (us.
Nov.) Regt, om iemand tot een
geestelijk ambt voor te stellen , o.
Présentatrice , f. Degene , welke het regt
heeft, om iemand tot een geestelijk
ambt voor te stellen.
Présentement, adv. Tegenwoordig , Thans,
Dadelijk.
Préseriter , v. a. Aanbieden , Aanreiken,
Toereiken, Overreiken. *--, Voorstel'.
len-. * -- , in het hrijgsw. , als : Présentez les armes, Presenteer 't geweer.
* —, Voorhouden , Toesteken , Ui tsteken. * —, Aanbieden, Voorstellen,
Vertoonen. * — , bij werkl. , Passen.
* — (se) , V. pr. Zich vertoonen , Per.
schijnen; ook : Ziela voordoen; ook :
Een voorkomen of aanzien hebben,
Zich uiterlijk vertoonen; ook : Zich
opdoen, Voor den dag komen ; Se — pour
urne place , Naar eenera post dingen.
Préservateur; m. zekere verguldersoven ,
om de werklieden voor den nade s .
ligen invlood der kwikdampen te behoeden.
Préservatif, ive , adj. Voorbehoedend, Be.
warend, Beschuttend; Remède —, lloor-

behoedsnidde', o. * —, M. Voorbehoedmiddel , Behoedmiddel, o. ; fig. Behoed.
middel , Middel, o.
Préserver, V. a. Bevaren, Behoeden (voor
of tegen , de) , Beschermen , Bevrijden.
Présidence, f. T eorzi tien , o. * — Voor
-ziterschap,Pdumo
Président, m. Voorzitter , President 9
Praeses , we
,

PRES

PRES

Présidental, le, adj. w. gebr. , Pin den

L'ressé , ée , adj. Beger ig , P'erlangend,

Voorzitter.
Présidente , f. weleer , P'roUW van eenen
Voorzitter, vr.
Présider, v. ii. Voorzitten, President
zijn , Het voorzitterschap bekleeden.
—, Zorgen (voor, a), Besturen,Het
, a. 1-'oorzittcn
opzigt hebben. *_
in den
bij , 1"oorzitter 2:ijn van.
lijd. vorm, als: Etre présidé, Bestuurd
worden.
J e„
Présidial, m.weleer, Landsgeregt, 0.
adj. Presidiaal, Van een landsgeregt.
Présidialeznent , adv., in: Juger -, ( van
een landsgeregt,) In het hoogste res.
sort vonnissen.
Présidiaux , ni pt. Regters van een lands

Ijverig, Haastig; Etre -, Haast heb..
beu; La lettre eat presséc , Er is haast
hij den brief.
Presser , V. a. Persen.
Dringen,
Drukken , Knellen, Beknellen ; van
hier : — son style , In een' gedwongen'
stijl schrijven. *, Vervolgen, Van
nabij vervolgen, Ijverig vervolgen of
nazitten. , Dringen,. Aanzetten,
Aandrijven, Aanporren, Aansporen,
Kwellen, Nopen, Aannopen. *_,A an .
zetten , Aandrijven • Jagen , Jageen,
Ver h aasten , Bespoedigen ; fig. [1 ne

*_

geregt, m. meery.
Présidio , an. Fort , o. , Sterkte , yr. (in
. eon land van ongeloovigen.)
Presle , t. Sc/saafs:roo , o.
Présoniptif, ive , adj. Vermoedelijk.
Présowption , f. Vermoeden , o., Gissing

- , Verwaandheid, Laatdun.
'r.
kendheid , vr. , Waan , no.
Présomptuensewent , adv. Verwaandelijk.
Frésomptueux, use, adj. Verivaand, Laat.
dunkend. *.., Vermetel. °—, m. Verwaand menech , Zat, m.
Préspinal, le, adj. Voor do rnggegraat.
Presque , adv. Bijua , Omtrent , Schier,

Bijkans, Ten naaste bij.
Presqu'île , f. Schiereiland , 0.
Pressaminent , adv. w. gebr., Met aandrang.
Pressant , te , adj. Voortvarend, Ijverig,
Dringend, Jagend, Haastig. °—, Geen

uitstel gedoogend , Dringend , Lastig,
Kwellend.
Presse , f. Gedrang , o.; van bier: II n'y
aura pas — a faire cda , Er zullen er
niet veel wezen , welke, daartoe genegen
zijn ; La — est a cette marchaudise
Die wiaar wordt sterk gezocht. —,
Verlegenheid, vr. ; Etre en -, Per.
legen zijn ; Se tirer de la, Zich er
in Engel. , Pressing,
uit redden.
-Jr. *_, Pers, 'or. ; a , Schroefpers , vr. ; — a coins, Kielpers , vr.;
— d'imprimerie , Drukpers , vr. ; Faire
géniir la -„ De pers doen zweeten;
lYlettre nu ouvrage sons —, Een werk
ter perse leggen ; Liberté de la —, Vrijheid der drukpers, vr. *_, zekere
perzik.
Pressée , f. Pers vol , vr.
, Liga
Pressenciment , in, Voorgevoel , a.
te aandoening of gewaarwording , vr.
Pressentir , v. a. irr. Een voorgevoel heb.
ben van. — , Toetsen Polsen , On.

dertasten , Uityorschen.
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faut pas trop — une comparaison , Men

moet eene vergelijking niet te ver drijven. t—, V. fl. Dringen, Spoed hebben., Haast hebben , Dringend zijn.
Presseur, na. Perser, no.
Pressier, m. Persknecht Çder boekdrukkers) , we
Pression , f. Persing , Drukking , vr.
Pressis, m. Uitgeperst sap , o.
Pressoir, m. Pers (voor appelen, druiven,
enz.) , vr.
Pressura , m. Nagelrun , no.
Pressurage , na. Persen, o., Persing, vr.
* - , Perswijn. Geperste wijn oh. _
Persgeld, Pers/con, o.
Pressurer , v. a. Persen, Uitpersen.
Drukken, Uitdrukken; fig. fain. tiltvsergelen , Uitputten.Aferogge.
jen , Aftroon3n , Afpersen.
Pressureur , m. Perser , no.

Presance , f. Deftigheid , vr.» Deftig
voorkomen , 0.
Prestant , m. zeker orgelregisters Pros.
taut, no.

Prestation , F. dflegging , yr. ; — de ser-

ment, Eedaflegging,vr, - de foi et
hommage, Bewijzen van hulde, 0., Hul-

de , vr.; — annuelle, jaarlijksche hulde, yr. (d. i. jaarlijksche uitkeering
van natuurlijke voortbrengselen), vr.
Preste , adj. l'lug , Gezwind. Behendig;
fig. Vlug, Snedig. '—,adv. farn. Snel ,
Vlug, Schielijk.
Prestement, adv. Snel, Plug; Haastig,
Gaauiv.
Prester , na. Bliksemvuur , Vurig lucht-

verschijnsel , o.

Prestesse , f. S ne lh e id , Vl u gheid, Gaaaw.
heid, vr. ; fig. Viugheid, Snedigheid, vr.
Prestige , M . B egooc h e li ng , vr. , Bedrog, o.
Prestigiateur, no. Bedrieger, Goochelaar, m
Prestigieux , use, adj. Jiegoochelend.
PrestimonIe , f. zeker fonds tot onderhoud
van eenen priester.
Presto, adv. in de toonk. , Gezwind,
Presto.
M*
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Prestolet, m. fam. Verachtelijk priest er , m,
Présumer, v. a. Vermoeden; van hier : —
trop de q. q., Te veel van iemand ver
-wachten.
Présupposer , v. a. Vooronderstellen , On.
derstel/en , Stellen ; Cela présupposé ,

.Dat aangenomen zijnde.
Présupposition , f. Vooronderstelling s Onderstelling, vr.
Préswre, f. Leb, Lebbe, vr.
Prêt, te , adj. Gereed , Bereid. •.., m.
Leening , yr. *—, Voorschot van Benen
pachter, o.
Prétentaire , f. fam. , als : Courir la —,
Heen en veêr loopen , Lanterfanten;
ook : (van vrouwen,) Loopen, Een los
leven leiden.
-bandig
Préte-Jean , zie Négus.
Prétendant, m. Die naar iets dingt, Pre.

tendent, m.
Prétendante, f. Die naar iets dingt.
Prétendre, v. a. 4anspraak maken op,

Eischen , Vorderen, Verlangen. * —,
Staande houden , Bewexon. *--, v. n.
4anspraak maken (op, à) , Staan naar,
-Dingen naar. * —, Willen , Voornemen; zijn.
Prétendu , sae, adj. Gewaand , Vermeend,
Zoo genoemd; van hier : Religion prétendue réforsnée, Cerefarmeerde godsdi enst (bij de Kathol. dus genoemd),
vr. s—, m. fam. Bruidegom , Verloofd e , mi,
Prétendue, f. fain. Bruid, Verloofde, vr.
Préte-nom , m. Naamleener , stn.
Pretenténe, zie Prétentaine.
Prétention, f. .4ansp raak, Vordering,
vr., Eisch, ns. *—, Voornemen, o.,
Wil, m. , Doel, o. *-- , Aanmati
ging, vr.; van hier: Avoir des prétentions, Zich veel=.laters. - voorstaan ; C'est
tin homme a prétentions , Die wan laat
-

zich veel voorstaan.

Prêter, V. a. Leenen , Te leen geven , Uitbenen ; — k intérét, Op interest leenen , geven ; — i cinq pour cent , Tegen
vijf ten honderd leenen ; van hier : —
secours , aide , Hulp verleenen ; — fa.
veur, Begunstigen , Zijne gunst verleenen — train forte, Den sterken arm
leenen; — la main à q. g., Iemand hel
dragen , tillen , enz, ; — Ia main-pen
h, De hand tot ... leenen; — l'oreille,
Het oor leenen ; — audience, 4anhoo.
ren; -- attention , Zijne aandacht ver.
leenen ; — silence , Luisteren , Stil
zijn ; -- serment, Eenen eed afleggèn;
-- foi et hommage, Hulde bewijzen ; —
;

son nam

h q. q. ,

Iemand zijnen naam

Zoenen ; -- son crédit h q. q., Iemand
met zijn crediet helpen ; — son ministère à q. q., Foor iemand werkzaam
zijn ; — sa voix an mensonge , De leugen ondersteunen. * --, Mandichten ,
Valschelijk toeschrijven. * — , fafI .
Toekeeren ; — le collet h q. q. , Zich
gereed toonen, om met iemand te vechten ; ook : Gereed zijn , om met iemand
te redetwisten ; — le flanc à l'ennemi,
De flank aan den vijand bloot geven;
ook. Zich bloot geven; — it Ia critique, Zich aan berisping blootstellen;
-- le cóté à un vaisseau, Het met een
schip kunnen opnemen. t..... (se) , v.
pr. Zich overgeven , Zich onderwer.
pen , Toegeven , Zich schikken , Zich
leenen ; van hier: Ii faut savoir se — 3
Men moet te regter tijd weten toe te
geven. * —, V. n. Toegeven, Rekken;
van hier: fig. Ce sujet préte , Dit on•
derwverp biedt een ruim veld aan. *—,
m. Lee'aen , o.; spr. Ami an —, ennemi
an rendre , De vriend , aan Wien men
leent , wordt een vijand , wanneer men
het geleende terug vraagt; C'est on à ne jamais rendre , Ik leen het , hoewel
ik overtuigd ben , het nimmer weelr te
zullen krijgen.
Prétérit, adj. m. in de spraakk. , als: Temps
—, nu: * _, m. verledene tijd, en.
Prézérition, f. in de redek., Verzwijging,
vr. * —, bij regtsgel. , Voorbijgaan van
Benen natuurlijken erfgenaam, o.
Prétermission , f. zie Prétérition.
Préteur, m. bij de Romein. , Pretor, m.
(d. 1. Stadsregter ; ook : Landvoogd.)
Préteur , m. Leener , m. ; — sur gage,
Pandleener, m. * — , use , adj. , als r
Cet homme n'est pas —, Die man

is

geen vriend van leenen .
Préteuse, £. Leenster , vr.
Prétexte, in Voorwendsel, o., Uitvlugt,
yr, , Dekmantel, Sluijer , m.; van
hier : I1 n'y a point de — b cela, I1 n'y
a pas —, Daar is Beene reden hoe ge
goor; Sous un -- de , Onder-namd
voorwendsel van, Onder schijn van;
Sur un —, Met een zeker voorwendsel.
* — , f. bij de Rom. , Lange witte rok
met purper gevoerd, m. °—, adj.,
als: Robe —, zie boven Prétexte, f•
Prétexter, V. a. Voorwenden, VoorgeV>en.
Prétibial, Ie , adj. Voor de Tibia gelegen.
Prétintaille, f. zeker belegsel ©p vrouwen -

kleéren ;

fig. fam. Prétintailles , Bijko-

mende zaken, kosten, enz.
Prétintailler, V. a. Met belegsels versie ren ; fig. fam. Opsmukken.

Prétoire , m. te Rome , Regthuis ,
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toriam, o. ; van hier: Préfet du —,
Bevelhebber der keizerlijke lijfvacht,
m. ; ook : Prefect van het praetori-

urn ,m.

Prétorien, nne, adj. Pretoriaansch. * —,
m. pl. Prétoriens, Lijfwachten der Romeinsche keizers, vr. meerv.
Prétraille, f. met verachting, Priestergespu i s , o.
Prétre , m. Priester , m. ; van hier : (in
den vestingb. ,) Bonnet
zeker bui

a—,

-tenwrk.

Prétresse, f. Priesteres, vr.
Ptétrise, f. Priesterschap, Priesterambt, o.
Préture, f. Waardigheid van pretor yr.
'

* — , Pretorschap , o.

Preuve, f. Bewijs, o. , Proef, vr., Blijk,
o. ; van hier ; La — de cela est que ,
farm. — que cela est , eest que , Tot een
bewijs , dat het zoo is, dient, dat.
* —, Bewijsstuk , o. * — , in de rekenk. ,
Proef, vr. s—, Proef, vr., Bewijs,
Blijk , o. ; van hier : Faire ses preu.
nes , Zijne proef doen of afleggen.
Preux, adj. m. veroud. Dapper, Moedig,
Koen.
Prévaloir , V. n. irr. De overhand hebben,
Het winnen , T/oorheerschen , Boven
ven ; van hier : — sur , Overtref-drij
winnen van , Te boven gaan,-fen,Ht
Overheerschen. *— (se), v. pr. Zich
,ten nutte maken, Zich bedienen, Zijn
voordeel doen (met , de) ; ook : Zich
beroemen op , Zich veel laten voor
zijn.
-stan,Troch
Prévaricateur , m. Knevelaar , Bedrieger,
Roover. *--, adj. m. Bedriegelijk,
Valsch , Snood.

Prévarication , f. Knevelarij , Bedriege.
rij , vr. , Bedrog, Verraad , o.
Prévariquer , V. n. Tegen pligt en trouw
handelen, klalschheid plegen.
Prévenance, f. Voorkomendheid, yriendelijkheid, Beleefdheid, vr.
Prévenant, te, adj. Voorkomend, TVriendelijk , Beleefd, Gedienstig. *—, In.
nemend, Vriendelijk.
Prévenir , V. a. irr. Voorkomen , Vroeger
komen dan', Voor ... komen. °.-,
Voorkomen; I1 m'a prévenu , Hij is mij
,voorgekomen, voorgeweest, Hij is mij
in de voorbaat geweest. * — , Voorko.
men, Voorinnemen. *—%, Voorkomen,
Verhinderen ; — le mal , Het kwaad
Voorkomen. * —, Voor zich innemen ,
Eens gunstige gedachte inboezemen ,
Voorinnemen. * —, Onderrigten, Vooraf onderrigten. *— (se) , v. pr. Een

vooroordeel opvatten.
Prévention, f. Vooringetnomenheid s vr.,
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Vooroordeel , o. * —, bij regtsgel., , Pre.
ventie , yr.

Prévenu , ue , adj., als: — de, Met iets
vervuld. * —, bij regtsgel. , Beschuldigd.
, Beschuldigde, m,
Prévision, f. Voorziening , (Gods) Voor.
zienigheid, vr., Vooruitzien, o.
Prévoir , V. a. irr. Voorzien, Vooruit zien,
Vooraf zien.
Prévót , m. weleer , Opperste , m. ; als:
-- royal, Voornaamste koninklijke regter, m. ; — de l'h8 tel , Gran d — de France , Grand — , Groot provoost , Opper

*_

-regt,no;—deParis,Opegtr
van het Ch dtelet , m. * — , in sommige
steden , weleer, zekere regter , van
,uien men appelleren kon; — des mar-

chands , (weleer te Parijs en Lyon,) zeker
opperhoofd over de burgerij ; — de Ia.
connétablie, (weleer,) Bevelhebber van
de wachten der Connétablie , m. ; — de
1'lle, — des méréchaux, (weleer te Parijs
en in den omtrek,) Opziener over de
groote wegen , m. ; — de 1'armée , (wel
,) Opziener over het gedrag der-er
krijgslieden , in. *—, thans, als: — de
salie, Schermmeestersknecht, Prev ót, m.
Prévótal , le , adj., als: Cas — , Affaire
prév8tale, Geval of zaak , welke tot
de competentie van den Prévot des maréchaux behoorde.
PréyBtalement , adv., als: Etre jugé —,
Door den Prévot des maréchaux gevon..
nisd worden.
Prévbté , f. weleer, ambt of Regtsgebied
van een PrévBt. * —, Proostschap, o.
Prévoyance, f. Voorziening, Voorzorg, vr.
Prévoyant, te, adj. Voorziend, Vooruit.
ziend , Voorzigtig.
Priape, m. in de fabell., Priapus-, m.
Priapées , f, pl. Onkui sche- gedichten , o.
meerv.

Priapisme ,
mus,

M.

in de geaeesk. , Priapis-

0.

Prié , m. Genood'e , ns.
Prie-Dieu , m. Bidbankje , o.

Prier, V. a. Bidden , Verzoeken;q. q•
de q. ch., Iemand om iets bidden, ver
pour q. q. , Voor iemand-zoekn;—
bidden; fam. — q. q. de son déshonneur , Iemand om ietsverzoeken , dat
hem tot schande verstrekt; — d'amour,
Om liefdeblijken verzoeken ; Jee vous prie
que je n'entende plus parlor de cela, Ik
bid u , laat mij daarvan nimmer Weêr
hoeren spreken. * —: Noodigen, Verzoeken, Bidden. * —, Bidden, Een
gebed doen , Gebeden doen.
Prièr.e, f. Bede, vr., Verzoek, o, *—,
Gebed, o.
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eur, m. Prior , Prtoor, m.
Pr,
Prieure , f. Priorin , vr.
Prieuré, m. weleer, Priorij , vr.
Primaire,. acdj., als: Assemblée -, Grond
vr. ; École - , Grond -vergadin,
Kweekschool , vr.
-schol,
Primac , m. Primaat, m,
Ie
,
adj.
Fan
den
Pritnatial ,
primaat.
Primatie, f. Primaatschap , o.
Frimatzté , f. Opperste gezag, Opperge.
zag , o. * -- , in het kaartspel , Poorhand, vr.; Gagner de on par -, Winven, dewijl men do voorhand had.

Prime, f. Eerste der zeven kanonikale
uren, 0. s.., zestigste gedeelte van
eenen graad, Iklinuut, vr. *-, Tiende (eener eenheid). , o, * -- , Vier-ent'wi tigste deel van een grein, o. *--,
Nieuwe maan , vr. ; La lace est en - ,
De maan is nieuw , Wij hebben nieu.
ave maan. * - , in den hand. , Fijnste
spaansche wol , vr. * —, als : - d'assurance , Premie van assurantie , vr.
* --, Premie, vr. ; d'importation ,
Premie voor den invoer, ns. * --, in
„

het schermen , zekere stelling, Primo,
yr. *-, bij, suikerrafnad. , Priem, m.

* —, naam voor zekere onvolmaakte
steenen. * _, zeker kaartspel (met
vier kaarten); van hier : Avoir —,
Vier kaarten. van alle kleuren hebben.
Primer, V. na Uitmunten , Schitteren.
Primerole, zie Pritevère.
Prim,ur, f. van vruchten , Eerste tijd,
m,, Begin, o. Les pois sont chers dans
leur --, dan-s la - , De erwten zijn in
het eerst duur ; Certains vips sont bons
dans la -, Zekere wijnen zijn goed in
den beginne. * --, Eerste vrucht, Eer
Vroege vrucht, yr.
-steling_,
Primevère, f. geslacht van planten, Sleuf
telti oem, Primula veris, vr.
Primevert, in, Eerste lentegroen, o.
Prilnieériat, in. Waardigheid van eersten
kerkheer, vr.

Primicier, m. Eerste kerkheer, m.
Primide, m. in het reprrblik. jaar, Eerste
dag eener decade ,. m.
Primipare , f. Eerste bevolking , vr.
Primipile, m. eerste centurion bij de Romeinen.
Primitif, ive, adj, , Pritnitivement, adv.
Oorspronkelijk.
Primo , adv. Ten eeerste , In de eerste

plaats, Primo.
Primogéniture , f. Eerstgeboorte vr.,
Eerstgeboorteregt , o.
Primordial , le, adj., als; Titre --, Oorspronkelijke titel , w.
Primordialena?nt, adv. Oorspronkehijk,
,

Prince, m, Vorst, vs.; En -, 1s een
vorst , Vorstelijk , Prachtig. * —,
Prins, m.; fig. Voornaamste , Eerste, m.
Princesse, f. Vorstin, vr. *--, Prinses,
vr.; fig. als : Faire la -, Zich trotsch
aanstellen.
Principal , le , adj. Voornaamste , Eerste,
Aanzienlijkste, Hoofdzakelijk. *--,
m, Hoofdzaak, vr,, hoofdpunt, Voor.
naamste, o. *-, Kapitaal, o., Hoofd.
som , vr. * -- , pl. Principaux , Voor
personen , »s. mrv. °-, Prin.-namste
cipaal , Bestuurder , m.
Principalement, adv. Voornamelijk, In.
zonderheid , Vooral.
Principalité , f. Opperbestuur , o.
Principauté, f. Vorstelijke waardigheid ,
vr. *-, Porstendom, o.; van hier:
Eriger en -, Tot een vorstendom ver
pl. Principautés ,

(van de-hefn.*,

engelen,) Overheden, vr. nneerv.
Principe, rn. Begin, Beginsel , o. , dan.
yang, Oorsprong, m. '°-, Beginsel ,
Oorspronkelijk deel, o. * -, Grond
Beginsel, o., Oor.-beginsl,o.*
zaak, Drijfveer, vr. * - , Beginsel,
Grondbeginsel, o., Eerste grond, Grond,
on. * - , Beginsel , o. , Waarheid , vr.
*-, Beginsel, o., Regel, Stelregel,.
m. * - , Beginsel , o. , Eerste regel ,
m. * -, als: - inflammable , zie Pblo.

gistique.
Principion , m. pop. Vorstje , Prinsje , o.
Prinfilé, m, Fijnste spinning van ta.
bak , vr.
Printanier , ère , adj. Van de lente , Lente
. . . ; Saison printaniére, Lentesaizoen ,
o., Lente, vr.; Fleur printanière, Lentebloem , vr.
Princemps, m, Lente, vr. , Voorjaar, o.;
fig. Lente , vr.
Priorité, f. Voorrang, m.
Prise , f. Vangst , Neming , Inneming,
vr. *-, Hetgene men genomen heeft,
o. , Buit , Prijs, m. ; Etre déclaré de
bonne --, Voor goeden prijs verklaard
worden. * - , Gevangenneming, yr.
* _, Gelegenheid om te grijpen, te
gatten, yr.; Trouver - ,' Gelegenheid
vinden om te grijpen ; Ce vase eat trop
rond, it n'y a point de -, Deze vaas is
te rond . men heeft er geen' vat aan;
van hier: fig. Avoir -- sur q. q. , Yát
op iemand hebben , Iemand kunnen be-

rispen; Donner - sur soi, Gele,enheid
tot berisping geven, Zich bloot geven;
Etre en -- , In gevaar zijn , om geneossen , gegrepen, enz. te worden ; Etre
hors de -- , Buiten het bereik zijn,
Tiet kunnen gegrepen, genomen , enx,
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worden; En venir aux prises, Handgemeen worden , <lan elkander komen ,
Slaags raken ; Etre aux prises , Hand.
gemeen zijn , Slaags zijn , Vechten;
Ces deux chiens sons aux prises , Deze
twee honden bijten elkander ; Lacher
^-, Loslaten ; - d'eau , .Heiding van
het water 9 vr. ; ook : Vrijheid om water af te leiden , vr. ; - d'habit , Inkleeding (van Benen nronniK of van eene non) , vr. * - , bij regtsgel., als
- à partie , Verhaal op zijnen regter,,
o. ; - de corps, Gevangenneming, Past-

- de possession , Bezi tneming, vr. * - , Zoo veel men op eens
neemt , Dosis , yr. ; van hier: -- (de
tabae), Snuifje , o. *-, as: - d'essai , (in de munt ,) Proef, vr. , Proef.
stok, o.
Prisée, f. Schatting , yr., Getaxeerde
prijs , ns.; Faire la - de , Schatten,
Op prijs stellen.
Priser, V. a. Schatten , Priseren , Taxeren ; fig. Teel waarde hechten aan,
Hoog schatten. * - , Achten, Waar
prijs stellen.
-dern,Op
Priseur , m. Schatter , m. ; van hier:
Huissier --, Vendumeester, m.
Prismatique, adj. Kantig, Prismatisch.
Prisrne , m. Kantzuil , yr. , Prisma, o.
fig. Voir les choses h travers un -, De
zaken door de begoocheling zijner hartszetting , yr. ;

topten aanzien.

Prison, f. Gevangenis , vr. , Kerker , vs.;
lVlettre en -, Gevangen zetten; Tirer
de -, Op vrije voeten stellen; Tenir
Gevangenhouden; Sortir de - ,
Uit de gevangenis komen , De gevangenis verlaten; fig. Gevangenis , vr.;

en -,

spr. W. II n'y a point de belles prisons ,
ni de laides amours , De beste gevan.
genis deugt niet, en de liefde vindt
alles schoon. * -, Gevangenschap, Gevangenis , vr.
Prisonnier, m. Gevangene , m. ; Se rendre
-, Se constituer -, Zich gevangen ge.
ven; -- d'état, Staatsgevangene , vs.;
-- de guerre , Krijgsgevangene , m.
Prisonnière, f. Gevangene , vr.
Prisonniéres, f. pl. weleer, zekere losse
stoffen.

Privatif, ive , adj. Beroovend , Ontkennend.
Privation, f. Berooving, vr., Verlies , o.
Derving , vr. ; Gemis, o. *--, Berooving, Ontbering , Onthouding, vr.

Privativetnent, adv. als : - à , Met uit sluiting van.
Privauté , f. Gemeenzaamheid , Vcrtrouwelijkheid , Vrijheid, vr.
Privé , he , adj. Beroofd , Ontbloot., * --,
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Bijzonder, ,ambteloos ; Vivre en bomme - , Ambteloos leven. •, Bijzonder, Stil , Heimelijk ; De son autorité
privée, Op eigen gezag ; En son propre
et - nom, goor zich zelven. *--,
Tam. *-, m. Heimelijk gemak, Huis.
je , Sekreet , o,

Privénzent, adv. veroud. , Gemeenzaam.
Priver, V. a. Berooven , Ontblooten , Out.
zetten. *-, Tam maken, Temmen.
* - (se), v. pr. Zich berooven , Zich
onthouden (iets, de q. ch.).
Privilégié , ée, adj. .11evoorregt. •-, m.

Bevoorregte , m.

Privilégier , V. a. Bevoorregten. AANM.
Enkel gebr. in het p. p. zie Privilégié.
Prix , m. Prijs , m.; Vendre It vil --, Voor
eenen spotprijs (Voor een ei en een'
appel) verkoopen ; Augmenter de -Opslaan , Duurder worden ; Jtre hors
de-, Vreeselijk duur zijn; van hier:
Mettre la téte d'un homme a - , Benen
prijs op iemands hoofd zetten ; - pour
-, Hoe men de zaak ook beschouwe ;
Au - de, In vergelijking met; fig.
Prijs, Kost, vs.; Au - de son sang,
Ten koste van zijn bloed; A quelque que ce soit, Wat het ook kosten moge;
Qu'importe à quel - ?, Wat kan de prijs
schelen ? * -, Prijs , m. , Waarde., vr.
* -, Prijs, m., Premie , vr.; Rempor•
ter le -, Den prijs behalen, winnen;
fig. De kroon spannen. * -, .8elooving, vr., Loon, m. en o.
-

Proarosies , f. pl. Offers van Ceres vddr
het zaaijen , o.. meerv.

Proaalion , m. bij de ouden , Voorspel, op
de fluit, o.-

Probabilisme,. in. ,Leer der ,vaarschijn .

lijkheid , vr.
Probabiliste, m. danhanger van de leer

der waarschijnlijkheid, m.

Probabilité , f. Waarschijnlijkheid , vr. ;
Doctrine ou Opinion de la -, Leer der
waarschijnlijkheid, vr. ; Doctrine, Thé o
one on Analyse des probabilités , gang-

rekening , vr.

Probable, adj. ' Bewijsbaar. *

-

, Waar.

schijnlijk.

Probablenaent, adv. Waarschijnlijk.
Probante , adj. f. , als : En forme -- s
In den behoorlijker vorm, Raison --,
Overtuigende reden , vr.

Probation, f. Proeftijd, m•; Annde de -,
Proefjaar, o.

Probztique, adj. ,als: Piscine-, zie Piscine.
Probatoire , adj. , als: Acte -, Bewijs
van bekwaamheid , o."

Probité , f.
heid , yr.

Braafheid, - Reglschapen-
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Problématdque, adj. Verdedigbaar , Be.
twistbaar, Problematisch. *— , Twij•

felachtig.
Problémacigue ment , adv. Problematisch.
Problème, m. Twijfelachtig vraagstuk,
Problema , o.

Procathartique , adj., als : Cause —, Eer.

harig ; La villa la plus --, De naaste

stad, vr.; Ces maisons lont proches l'une
de 1'autre , Deze huizen staan digt bij
elkander; I1 est mon plus — voisin, Hij
is mijn naaste buurman ; Le temps
est —, De tijd is nabij. * —, van
bloedverwantschap , als : — parent, — parente, Naastbestaande, m. en vr. * —,
m. enkel p1. Proches , Bloedverwanten ,

ste ziekteoorzaak, vr.
Procédé, m• Handelwwijze, vr., Gedrag , o.
Naastbestaanden , Magen, ray. meerv.
* —, Manier, Methode, vr.; — chimique , Chemisch proces , o.
* —, adv. Digt bij ; C'est ici --, Het
Procéder, V. n. Komen, Voortspruiten,
is hier dige bij; -- de, prép. Bij,
Voortvloeijen, Voortkomen, Ontsprui.
Digs bij; De -- en -- , Na elkander,
ten. bij godgel. , Uitgaan. * —,
De eene voor, de andere na.
Te werk gaan, Handelen. *--, Over. Prochronisme, m. Misslag in de tijdre.
gaan (tot, à). * ~, Handelen, Te werk
kening , welke eene gebeurtenis te vroeg
gaan , Zich gedragen. * — , Pleiten,
stelt , m.
Procederen.
Providence, f. in de geneesk. t Uitzak
Procédure, f. Regtspleging, vr., Pleit.
king , vr.
handel , m. ; civile , Burgerlijke Proclamation , f. 4fkondiging , Bekend.
regtspleging, vr.
making, vr. * — , Openbare benoeming,
Procéleusmatique , m. in een vers , Poet
vr. * — , zie Proclame.
van vier korte lettergrepen , m.
Proclame, f. Bekentenis van zijne fouProcello, m. zeker scherp ijzer der glas.
ten , vr.
blazers.
Proclamer, V. a. ,fkondigen , Uitroepen,
Bekend maken; fig. Verkondigen.
Proeès, m. Regtsgedi ng , Pleidooi, Geding , P oces , o. ; Faire le — a q. q., Proclitique , m. in de Grieksche spraakk. ,
Proclitisch.
Iemand geregtelij k vervolgen; Faire le
~ à la mémoire de q. q., Ieman l na Procombant , te , adj. Op den grond han.
gende.
zijnen dood geregtelijk vervolgen; Mettre les parties hors de cour et de —, De Procommissaire, m. w. gebr., Plaatsvervangend commissaris , m.
partijen afwijzen ; fig. Laisser dormir
un —, De vervolging staken; Réveiller Proconsul , m. bij de Rom. , Landvoogd , m.
le —, De vervolging hervatten ; spr. w. Proconsulaire, adj. Van eenen Landvoogd.
Faire un — sur Is pointe d'une aiguille, Proconsular, m. bij de Rom., LandsoogOm eene beuzeling eenen twist begin.
dij, vr., Proconsulaat, o.
tien ; Sans au-tre forme de —, Zonder Procréation , f. Voortteling , Teling , vr.
complimenten. * --, Processtukken,
?rocréer, V. a. Voorttelen , Telen.
e. mrv. * —, als: Procès-verbal, Pro- Proctalgie, f. Pijn in het fondament, vr.
ces- verbaal, o. *—, Staatkundige ge. Proctite, Proctitis, f. Ontsteking van het
fondament, vr.
schillen, o. meerv. * —, in de ontleedk.,
Proctocèle , f. Uitzakking van den endel.
Uitstekend deel , o. , Verlenging , vr.
darm, vr.
Processief, ive, ads. Pleitziek , Veel van
Proctophose , zie Proctocèle.
processen houdend.
Procession , f. Plegtige. omgang , m., Pro- Procurateur, in. weleer te Venetië en Genua,
Procurator m.
cessie , vr. *—, Uitgang van den H.
Procuration, f. Volmagt, Procuratie , vr.
Geest, m.
Processionnaires on Evolutionnaires, f. p1., Procuratrice, f. Gevolmagtigde, vr.
zekere rupsen, die in rijen voortsrek- Procure , f. in een klooster, Verzorgers.
ambt , o. * — , Bureau van den verken.
zorger, o.
Prochain , ne , adj. Nabij ; Nabijzijnd ,
Procurer, v. a. Bezorgen, Verschaffen.
Nabijgelegen, Naburig. * —, Toeko* — , Te weeg brengen, Voortbrengen,
mend , Aanstaand. -*-- , m. Evenmensch,
Geven, Verschaffen , Bezorgen, Doen
Evennaaste , Naaste , Natuurgenoot, m.
verwerven. * -- (se), v. pr. Zich beProchainement, adv., als: Au terme —
zorgen, Zich verschaffen.
venant, Op den eerstkomenden verval
Spoedig, Weldra, Eerstdaags.-dag.,
Procureur, ni. Gevolmagtigde, ro. *—, Pleitbezorger , Procureur , m. * --, in een
Procharistéries , f. pl. zekere offers aan
klooster, Verzorger, m. *— , in glas.
Minerva.
blaz., zeker ijzeren werktuig.
Proche, adj. Nabij gelegen, 1Vabaj, Na.
-

,

;
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Procyon , m. naam eener ster van de eer-

Proémptose ,- f. Maanvergi feni ng , vr.
Proérosies, f. pl, fe `,° en ter eere van -Ce res , welke men vierde voor het bezaaijen der akkers.
Profanateur, m. Heiligschender, sa,
Profanation, f. Heiligschennis, Ontheili-

ste grootte.
Prode , m. scheepsw. , Looper van Benen
takel , m.
Prodigalerr,ent, adv. Verkwistend.
Prodigalité, f.

herkwistinr, Overdaad,

$57,

f

gïng, vr.
vr. *—, Milddadigheid, vr.
Prodige, m. Wonder, o. * —, Monster, ! Profanatrice, f. Heili, schendster, vr.
o.; fig. — de savoir, Monster van ge- j Profane, adj. Hei ligschendand , Godontleerdheid, o.
eerend. * -, Ongewijd. * -- . • m. et f.
Prodigieusement, adv. Verbazend , GeOngewijde, m. en vr. *— a Goddeloowe/dig.
Í ze , Ongodsdienstige ; m, en vr.
Prodigieux , use , adj. Wonderbaar, Zeld- ' Profaner, v. a. Ontheiligen. * - , Mis zaam, Buitengemeen , Buitengewoon,
bruiken.
Verbazend, Vreemd.
Profectif, ive , adj. Door , erfenis toeval.
Prodigue, adj, Verkwistend , Verspillend;
lend , dangekomen.
van hier: Enfant —, (in den bijbel,) Proférer, v. a. Uiten, Uitbrengen, Uit.

Verloren zoon , ne. * — ,, Ten uiterste
mild , Verkwistend ; fig. Etre — de son
sang , Zijn bloed niet sparen , Zijn
bloed veil hebben; Etre -- de paroles ,
de promesses, Teel beloven, maar niets
houden.•_, m. Verkwister, Door.
brenger.

spreken.
Profès , esse , adj. De kloostergelofte ge.
daan hebbende. * _ , m. Monnik , die
de gelofte gedaan heeft, m.
Professe , f. Non, die de gelofte gedaan
heeft, vr.
Professer, v. a. Belijden.°—, Uigoefe.
nen, Beoefenen. *—, Openlijk loeren,
Onderwijzen , Onderwijs geven in.
Professeur , m. Hoogleeraar, Leeraar,
Professor , m. * -- , Die eens kunst
uitoefent, Beoefenaar, Uitoefenaar, m.
Profession , f. Belijdenis , vr. ; — de foi ,
Geloofsbelijdenis , vr. * -- ,Beroep,
Teak , o. , Stand , m. , Hantering , vr. ,
Bedrijf, o. ; yan hier: Athée de -,
Godloochenaar van beroep , m. ; Joueur
de —, Speler van beroep ,. 4artsspeler,
ni. * —, Kloostergelofte, vr.
Professoral , le, adj. Van eenen hoogleer.
aar , Professoraa.l.
Professorat , m, Iioogleeraarsambe,. Pro.
fessoraat , o.
Profil , m. Teekening van ter zijde , vr.,
Profil, o.
Profiler , v. a. Van ter zijde teekenen.
(AANM. In dezen zin weinig of niet
gebr., men zegt: Dessiner ou Peindre
en profil). * —, in de bouwk., In door-

Prodiguer, v. a. Verkwisten, Doorbrem
gen, Verspillen, Nutteloos doorbrengen.
Proditoirement • adv. in regten, Verraderlijk , Moorddadig.
Prodomées , Prodomiens , adj. p1., als:
Dieux —, Bouwgoden , m. meerv,
Prodrorne , m. in de geneesk., Voorbode ,
Voorlooper , m,
Producteur, trice, adj. Voortbrengend.
* —, m. Voortbrenger, m.
Production f f. Voortbrengen , o. , Poort.
brenging , vr. * —, Voortbrengsel , o.
* —, bij regtsgel. , Bewijsstukken , o.
meerv.* —, in de ontleedk. , Verlen.
ging, vr.
Produire, V. a. Voortbrengen, Te weeg
brengen , Doen ontstaan. * —, Opbrengen, Opleveren, Uitleveren. *—, Voor
den dag brengen, Bijbrengen , Vertoomen, Produceren. * _, Zijne redenen
schriftelijk indienen.'0
Doen verschijnen, Invoeren. * ---, in
snede teekenen.
het reken., Beloopen, Uitmaken. * -(se) , v. pr. Zich bekend maken , Zich Profit, m. Voordeel, Genot, 0. , Winst,
vr. , Profijt , o. ; van hier : Mettre k
doen kennen.
—, Zijn voordeel doen met, Nuttig
Produit, m. Opbrengst, vr. *---, in het
besteden , Iel besteden; Faites en votre
rekenen , Som , vr. , Product, o. * —,
in de scheik, Voortbrengsel , o. * —,
—, Doe gij er uw voordeel mede; Fait
k —, Op den duur gemaakt. * -, van
als: Produits des volcano, Uitwerpsels
dienstboden, Bijvalletje, Buitenkans.
der vuurspuwende bergen, o. naeerv.
je , Profijt , o., Fooi , vr. * —, PordeProèdre, m. bij de Athen., Voorzitter van
den senaat , o,
ringen , vr. sreerv. ; Faire beaucoup de
Proégurraène, adj. van ziekteoorzaken ,
—, T7ele vorderingen maken. Verwijderd.
Profitable , adj. Voordeelig, Profijtelijk 9
Proénaine.nce , f. Verhevenheid, vr.
Nuttig, Heilzaam.
Proéminent, te, adj, Verheven , Uitstekend. Profiter , V. U. Winnen , Voordeel trek-

oas_
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,ken, l nst doen; -r sur des merchandi.
sea , Op koopware k w innen ; Je profite

prooi zijn aan, Een# prooi zijn roan.
Projectile , m. Geworpen ligchaam , o.
* —, adj. , als : Mouvement —, zie Mouvement de projection.
Projection , f. Mededeeling eener beweende kracht van een geworpen lig
vr. ; 1Vlouvement de —, Bewe--cham,
ging der in de hoogte geworpene lig
vr. * — , in de gezigtk. , Pro--chamen,
jectie , Teekening, Schets, vr. * -°-,
in de szheik., Projectie, vr. ; van hier:
Poudre de — , Poeder , om andere metalen in goud te veranderen, o.
Projecture, f. in de bot^wk. , zie Saillie.
Projet, m. Plan , Ontwerp , o. * -- ,
Schets, vr., Eerste opstel of ont^werp , o.
Projeter , V. a. Ontwerpen , Beramen,
Plannen maken. * -, Ontwerpen, Teekenen. * -- (te), V. pr. Vooruit ko•
men , Voorkomen , Uitsteken.
§ Prolapsus, m. Uitzakking , vr.
Prolation, f. in de zangk. , Slepende loop.

beaucoup k ce marché , Ik win geel bij
dezen koop ; Faire -- son argent, goor•
deel met zijn geld doen. • —, Voordeel
of Winst aanbrengen. *—, Voordeel
of Nut trekken *—, Nuttig zijn,
Gedijen ; Les biens mal acquis ne profitent point , Onregtvaaadig goed gedijt
niet. *— , Vorderen , Vorderingen maken. * — , Vorderen , Groeijen, Voort
-komen.

Profiterole , f. veroud. , dschkoek , m.
Profluer, V. U. w. gebr., Voortvloeijen.
Profond , de, adj. Diep; van hier: Diepzi n nig , Diep, Moeijelijk te verstaan.
* — , Diep , Zeer laag; Profonde révérence, inclination , Diepe buiging , vr.
* —, Diep , Ver indringend; Plaie profonde, Diepe wond, vr.; van hier: -sommeil, Diepe slaap , m.; fig. Diep,
Uitstekend , Buitengewoon; van hier :
Esprit —, Doordringend verstand, o.
* --, in de ontleedk. , Diep , Laag , Laag
liggend. *—, rm. Diep liggende spier, vr.
Profonde, f. in de ontleedk., Diep liggende ader, vr.
Profondément , adv Diep . * — , Sterk,
Hevig.
Profondeurg f. Diepte, vr. ; fig. Diepte,
Diepzinnigheid, Onbegrijpelijkheid ,
vr. * —, Uitgestrektheid in de lengte , Diepte , vr. d#
Profontié , adj. m., als : Vaisseau—, Diep
schip , o.
-gand
Profusément, adv. Overdadig, Verkwistend.
Profusion, f. Overdadigheid , Overdaad,
Verkwisting , vr. ; van hier : Avec —,
Overdadig , Boven mate, Ongemeen.
* —, Verkwisting , vr., Hetgene men
met overdaad geeft , o.
Progné, f. bij dicht. , Zwaluw , vr.
Programme, m. Bekendmaking , vr. , Pro.
.

gramma , o.

Progrès, m. Voortgang, on., Vordering,

yr. *'—, Toeneming, Vermeerdering,
vr., Aanwas , m.
Progressif, ive , adj. P'oortgaand.
Progression, f. , als : Mouvement de —,
Poorwaartsche beweging, vr. * —, in
de redek. , Uitbreiding , vr. * — , in
de wis. en rekenk. , enz. , Progressie, vr.
Progressivemen t , adv. Bij voortgang.
Prohiber, v. a. Verbieden.
Prohibitif, ive, adj. Verbiedend; Lol prohibitive , Verbodswet, vr.
Prohibition,. f. Verbod , o.
Proie, f. Prooi,, vr., Roof, on.; van
hier : Oiseau de — , Roofvogels to•
fig. Prooi , vr. ; Atre en — is Ter
R

jet , o. meerv.

Prolégomènes , m. pl. Voorberigt, o., In.
leiding, vr.
Prolepse, f. Wegneming van tegenwer•
pingen, Prolepsis, vr.
Proleptige , adj. van eene koorts , Tamer_
vroegend.
Prolétaires, m. pl. te Rome , Burgers,
wier vermogen geen 1500 stukken zit.
ver bedroeg , m. meere.
Prolifère, adj. f. , als : Fleur —, Einde•
rende bloem, vr.
Prolifique , adj. Bene voorttelende kracht
hebbende , Vruchtbaar makend, Bevruchtend.

Prolixe, adj., Prolixemenc, adv. Wijdloo.
pig, Langdradig.
Prolixité, f. Wi dloopigheid, Langdradigheid , vr.
Prologies , f. pl. in Griekenl. , Feest voor
den oogst, o.

Prologue, m. van een tooneelstuk , Voorrede, vr., Voorredenaar, m. * —, van
een zangspel , Klein voorstukje , a.
Prolongation , f. Uitstel , o. , Verlenging,
Prolongatie , vr.
Prolonge , f. Touw , waarmede men het
geschut achteruit haalt , o.
Prolongeinent , m. Verlenging , vr.
Prolonger, v. a. Verlengen, Langer doen
duren. * — , Verlengen , Langer male en. * — , scheepsw. , als : — on vaisseau, Een schip op zijde komen; — ure
cote, Bene kust langs zeilen; -- la civadière, De blinde ra langs schepen
halen. *. (se), V. pr. Voortduren;.
ook: Zich verwijderen.
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Promalactérion, m. Eerste vertrek in do
baden der ouden, o
Promenade, f. Wandeling, vr., Wande
1n , o.; Aller à la —, Gaan wandelen ;
Faire un tour de —, Bene wandeling
doen ; — à cheval , Toertje te paard,
0., T'andelrid , w. * --, Wandeling,
Wandelplaats , Wandellaan, vr. ; van
hi jr : La — eat belle aujourd'hui , Het
is van daag goed wandelweêr.
Promener, V. a. Leiden , Rond leiden ,
Gaan wandelen met ; fig. -- sa vue , set
regards , Zijne ooggin weiden; -- set
idées , Zijne gedachten laten gaan. *.-,
in de rijsch., Zacht laten stappen, Leiden ; — un cheval en main , Een paard
aan de hand leiden. *— (se), v. pr.
Wandelen, Een toertje doen (te voet ,
te paard, in een rijtuig , in Gene
boot); fig. fang, Allez vous — , Loop
heen; Je l'enverrai biera —, Ik zal hem
wel te regt zetten.
Promenoir , m. Wandelplaats , Wandel •

Pronatenr, m. Voorarmspler, vr.
Pronation , f. Vederbuiging van den voor-

-

dreef, vr.

Promesse , f. Belofte , Toezegging , vr.;
— de mariage, Trouwbelofte, vr. *--,
Schuldbriefje , Handschrift, o.
Prometteur, m. fam. Belover , m.
Promecteuse, f. fam. Beloofster, vr.
Promettre , v. a. irr. Beloven , Toezeg gen; van hier : Jeune homme qui pro.

met beaucoup, Veelbelovend jongeling,
m. ; spr w. zie Mont; — et tenir font
deux, Ce n'est pas tout de —, it faut
tenir, Beloven en geven zijn twee.
Voorspellen. *— (se), v. pr. Zich beloven,
Zich voorspellen; van hier : Se — à soimême, Zich stellig voornemen.
Prominence, zie Proéminerce.
Prominent, zie Proéminent.
Promis, se, adj. Beloofd.
Promission , f. in : Terre de -- , Land van
belofte, Beloofde land, o.
Promontoire, m. Voorgebergte , o.
Promoteur , m. Bevorderaar , Voortzet.
ter, in.
Promotion, f. Bevordering , .promotie , vr.
Promonvoir, V. a. irr. Bevorderen, Promoveren.
Prompt , te , adj. (Promptement, adv.) Paar.
dig, Snel, Gezwind , Vlug; van hier:
Esprit —, Plugge geest , on., Vlug ver.
stand , o. ; Conception prompte , Vlugge
bevatting , vr.
Promptitude , f. Vaardigheid , Snelheid,
Vl cgheid , vr. *—, Oplopendheid,
Opvliegendheid, Haastigheid, vr.
Promptuaire, m. bij regtsgel., Uittreksel, o.
Promulgation, f. Openlijke afkondiging, vr,
Protnulguer , v. a. Openlijk afkondigen:.

arm, yr.

Prone, m. Christelijke opwekkingsrede, vr.
Próner, V. a. Roemen, Prijzen. *--, V.
a. et n. Praten, Snappen, B,abbelen.
PrIneur, ni. Lofredenaar, on. *—, Bob.
belaar, Snapper, m.
Pronom, m. in de spraakti., Voornaam.
woord, o.

Pronominal , le , adj. Tot een voornaam.
woord behoorende; van hier: Verbe—,
Wederkeerend werkwoord, a.
Prononcé , m. Uitspraak , vr. * —, ée ,
adj. in de schilderk. , enz. , als : Bien
Goed uitgedrukt, Goed voorgesteld;
fig. Un caractère bien —, Een vast ka•
-r,

rakter, o.

Prononcer, V. a. Uitspreken, Duidelijk
doen hooren. * — , Uitspreken , Moordragen. *—, bij regtsgel. , Uitspreken,
Uitspraak doen, rellen, Strijken, Be.
slissen. * —, in de schilderk. e Uitdrukken , Voorstellen. * — (se), V. pr.
Zich verklaren, Zijn karakter doen
zien , Zich openbaren.
Prononciation , f. Uitspraak , vr. * --, Voor•
dragt, vr. *_, Uitspraak (van den
regter), vr.
Pronostic , m. Voorspellen , o., Voorspel•
ling, vr. *— L'oorzegging,Voorspelling, vr. * —, in de flatnurk. zekere
buis,`ter voorspelling van de verandering des weder:. * — , Veserteeken , o.
* — , adj. m. , als : Signe --, Voorfeeken, o.
Pronostication, f. W. gebr., Voorzegging, vr.
Pronostiquer , V. a. Voorzeggen , Voor..
,

spellen.
Pronostiqueur, m. iron. Voorspeller, m.
Proodique , adj. , als : Vers —, Vers van
eene lange voetmaat tusschen kortere, o.
Propagande , f. Vergadering tot voort

-plantigdes
gelooft, Propaganda, vr.
* —, Gezelschap tot verbreiding van
staatkundige beginselen, o.
Propagandiste , m. Lid der propaganda, o.
Propagateur, m. Verbreider , Voortf lanter , M.
Propagation f. Voortpla ting (vats het
geslacht) , vr.; fig. Voortplas Ling, Perbreiding, Uitbreiding, vr., *--, in
de natuurti., Voortplanting , Verbreiding, vr.
Propager, v. a. poortplanten , Uitbrei.
den, Verbreiden. *— (se), v. pr. Zich
voortplanten, Zich uitbreiden, ver.
breiden.
Propagine, Propaguie-, fs Knop ter voort.
planting , M.
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Pro- patria, ta. zekere soort van papier.
Propension, f. Helling, Neiging , vr. ;

fig. Neiging, Genegenheid, vr.
Propbète, m. Profeet , m. ; van hier: -de malheur, Ongeluksvogel, m.; spr. W.
Nu.lp'est - dans son pays , Een profeet
isijit zijn vaderland niet geëerd.
Prop iétesse, f. Profetes , vr.
Profétie, f. Voorzegging, Profetie , vr.

Prophétique , adj. , Prophétiqueinent, adv.
Profetisch , Voorzeggend , Ells een
profeet.
Prophétiser, v. a. Voorzeggen, Voorspel le n.
Prophylactique, Zie Hygiéne. *.-, adj. De
gezondheid bevarend, Voorbehoedend.
Propice, adj. Gunstig, Genegen.
Propitiation , f. Verzoening, vr.; Sacrifice
de - , Zoeno fer , o.
Propitiatoire, adj. , als: Sacrifice --, Offrande -, Zoenv fer, o. * --, m. Gena.
destoel, m,
Proplastique , adj. m. , als : Art _, Kunst,
om gietvormen te maken , vr.
Propolis , f. Maagdewas , o.
Proportion, f. Overeenkomst , Evenredigheld, vr.; A - de, En -- de, Naar
evenredigheid van, Volgens, Overeen.
komstig. * --r , in • de wisk. , Evenre digheid , Proportie , vr.; van hier:
f

Cercle de - , Proportie.cirkel, m.;
Compas de -, Proportie-passer, m.
Proportionalité, f. Evenredigheid , vr.
Proportionné , ée , adj. Evenredig , Gei
-venrdig.

Proportionnel , lie , adj. In evenredigheid
met , Proportionneel.

Proportionnelletnent , adv. Evenredig.
Proportionnément , adv. Evenredig , Over.
eenkomstig.

Proportionner, V. a. Evenredig malen,
Inrigten, Schikken, Gelijk of Gelijk
maken.
-vormig
Propos, m. Gesprek , o.; -- de table, Ta

-

felgesprek , o. * --, Ijdel gesnap , o.,
Nutteloos gesprek, o., Zotte klap, ns.
*_, Besluit, o. * - , als: A -, Fan
pas, Ter snede , Ter gelegene tijd, Ge
behoort; ook: Gepast, Behoor.-lijkhet
lijk; Jager a-., Gepast.00rdeelen; van
hier: A-propros , m. Gepastheid, vr.;
A -, Daar valt mij juist in , ,,Apro•
pos; van hier : A - de, Ten aanzien
van, Daar wij toch spreken van, Bij
gelegenheid van ; A -- de rien, Zonder
eenige betrekking op liet voorgaande,
Zonder eenige aanleiding ; A tout -,
Bij elke gelegenheid ; De -- délibéré
Net opzet , Opzettelijk Hors de -,
Zonder reden , Mal à -, Hors de w-,

Te onpas, 0nsijdig , Onbehoorlijk
tort et mal à -, Ten onregte.
Proposabie , adj. ,Dat voorgesteld of voet*
geslagen kan worden.
Proposant, m. Proponent, m. * --, adj.
m. , als : Cardinal - , Kardinaal , welke de nieuw benoemde bisschoppen ent vangt en voorstelt, m.
Proposer, V. a. Voorstellen. * --, .lanb ieden , Doorslaan ; spr. w. L'homme
propose et Dieu dispose, De mensch

wikt en God beschikt. *--- (se) • v. pr.
Zich voorstellen, Besluiten, Zich voor nemen; ook : Zich voorstellen, Tot doel

hebben of nemen.
Proposition, f. Voorstel , 0. • -, Voor-

slag , m. * -, als : Pains de -, Toon.
bronden , P. mrv. * --, in de letterk.,

Voorstel, o. , Inleiding , vr.
Propre , adj. Eigen ; Son -- fits , Zijn ei•
gen zoon. * - , Bijzonder , Eigendom
Eigenaardig; van hier: Amour-melijk,

- , Zelfliefde , vr. ; Nom -, Familienaam , m. ; in de spraakk. , Eigennaam,
m. * -, Eigen, Zelfde. *_,Juist,
Net, Eigenlijk, Gepast; Sens --•, Ei•
genli jke zin ,m. * --, Geschikt, Dien.
stig. * --. Net, Proper, Zindelijk.
* -, m. Eigenschap, vr. * -, bij regtsgel. , Eigendom , m. , Goed (door erfe-

nis aangekomen), Onroerend goed, Vast
goed, o., Bezitting, vr. ; van hier:
Avoir ou Posséder en -- , In eigendom
bezitten; Avoir une maison en -, Een
eigen huis hebben.
Propréfet , rn. bij de Rom. , Luitenant van
den prefect, m.
Proprement, adv. Eigenlijk, In de eigenlijke beteekenis , juist; - dit, Eigen.
lijk gezegd, Eigenlijk zoo genoemd;

La France - dite, Het eigenlijke Frank.
rijk; A -- parler, - parlant, Eigenlijk
gezegd. *-, Net, Proper, Zindelijk.
* _ , Net , Met smaak , Bevallig,
Sierlijk.
Propret, tte, adj. fain. Net, Netjes, Opgeschikt , Opgedri ld.
Propreté , f. Netheid, Zindelijkheid, vr.
Propréteur, m. bij de Romein. , Propre•
tor, M.
Propriétaire , m. Eigenaar , m. * •- , f.
Eigenaarster , vr.
Propriété , f. Eigendom, m. * - , Eigen.
.schap, vr. * -, Gepastheid, vr.
Proptome, rn., Proptose, f. Ziekelijke
verlenging , vr.
Propus, in. naam eenex ster.
Propylée, m. Voorhof van een' tempel, m.
Proquesteur , na. bij de Rom. , Proques.
for, ars.

PROR
Prorata , m. Evenredigheid , vr.; Au —
Naar mate van.

Prorogation, f. Uitstel, o., Verlenging,
vr. *—, Verschuiving, Prorogatie, vr.
Proroger, V. a. Verlengen, Langer doen
duren. * —, als: — le parlement, De
zitting van het parlement verschuiven,
uitstellen.
Pros , m. scheepses. , Praauiv,, vr.
Prosaique , adj. Prozaisch , Ondichtmatig.
Prosateur, m. Prozaschrijver , we
§ Proscénium, m. bij de ouden, zie Avant- scène.
Proschaérètéries , f. pl. in Griekenl. , feesten op den dag , wanneer eene nieuw
getrouwde niet haren man ging leven.
Proscolle , f. zeker uitwas aan sommige
bloemren.
Proscription, f. Vogelvrijverklaring, vr.;
fig. Verbanning , Afschaffing , vr.
Proscrire, v. a. Pogetvrij verklaren. °,
Verbannen , Bannen ; fig. Verbannen,

Afschaffen.

Proscrit , m. Balling , m.

Prose, f. Proza, Ondicht, Onrijrn,o
Ongebondene rede, vr. * —, z `; .`'re
lofzang zonder maat , maar met rijm.
Prosélyte, m. et f. Nieuw bekeerde , Proseliet, we en vr.
Prosélytisme , m. Bekeeringszuch t , vr.
Prosennéaèdre , adj. van kristallen , Met
negen vlakken.
Proserpine , f. in de fabell. , Proserpi na, vr.
Proseuque, f. bij de Jod., Bidplaats , vr.
Prosodie, f. Maatklank, m, , Prosodie, vr.
Prosodies , f. pl. bij de Grieken , zekere
lofzangen.
Prosodique , adj. Iwan den maatklank ,
Prosodisch.
Prosographie, f. Beschrijving van het uit.
wendige voorkomen eens persoons , vr.
Prosonomasie, f. zie Paronomasie.
Prosopalgie , f. pijn in het aangezigt , vr.
Prosopographie , f. Schildering , Karak.
terschees , vr.
Prosopopée, f. Persoonsverbeelding , yr.
§ Prospectus , m. Prospectus , o.
Prospère , adj. in den verh. st. , Gunstig.
Prospérer , V. n. Gelukkig zijn , Welva
Zijn geluk maken , Slagen , Vor--ren,
deren. * —, Slagen, Vorderen , Ge lukken, Gedijen, Bedijen; spr. w. Bien
mal acquis ne prospère pas, Onregt goed
bedijt niet.
Prospérité , f. Voorspoed, us. , Heil, Ge
pl. Prospérités , Geluk -luk,o.*—
o., Gelukkige omstandigheden , vr. tnry.
Prostaphérèse , f. in de sterrek. zie Ë.
quation.
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Prostsse, f. Heersching van een der vochten boven de overige, vr.
Prostates , m. pl. in de ontleedk. , Voor
-stander,m.v

Prostatique, adj. Tot de voorstanders behoorende.

Prosternation , f. Nederknieling vr.
Prosternement , m. Nederkuieling, vr.,
Voetval , m.
Prosterner (Se), v. pr. Nederknielen , Te
voet vallen , Ben' voetval doen , Zich
nederbuigen , Zich ter aarde buigen.
Prostèse, f. Bijvoeging van eene letter aan
het begin van een woord, vr.
Prostitué , ée, adj. , als : Homme — à la
faveur, Mensch , welke zich aan den
wil van gunstelingen overgeeft, m.;
Plume vénale et prostituée, Schrijver,
welke zijne pen verkoopt, ns.
Prostituée , f. (Openbare) hoer , vr.
Prostituer, V. a. Tot ontucht verleiden;
van hier : — son honneur, Zich aan de
ontucht overgeven , Zijne eer verliezen ; fig. Zich onteeren , Zich met
schande bedekken ; — sa dignité , Zijne
waardigheid schande aandoen ; — la justice , Het regt verkoopen ; — sa plume
Zijne pen onteeren , verkoopen. * -(se), v. pr. In ontucht leven; fig. Zich
onteeren; ook: Zich overgeven, Zich
verkoopen.

Prostitution , f. Ontucht, Schande , Eer.
loosheid, vr.; fig. Schending, Ontee•
ring , vr. * —, Afgoderij , vr.
Prostration, f. Nederknieling , vr. *—,
in de geneesk., Verlies van spierkracht,
o. Krachteloosheid, vr.
Prostyle , adj. m. , als : Temple — , Tem
zuilen van voren, m.
-pelmt
Protase , f. in de letterk. , zie Exposition.
Prote, m. Opziener eener drukkerij, wel
tevens de proeven leest, m.
-ke
Protecteur, m. Beschermer, Begunstiger,
m. * , trice, adj. Beschermend, Begunstigend.

Protectrice, f. Beschermster, Begunstig
-ster,
vr.
Protection , F. Bescherming, Verdedi ging, vr.
Protée , m. in de fabell. , Proteus , M. ;
fig. C'est un —, Het is een ware Pro.
tens.

Protégé, m. Beschermeling, Gunsteling, mProtéger , v. a. Beschermen , Verdedigen.
* — , Begunstigen, voorstaan.
Protestant , m. Protestant , m• * -- , te 9,
adj. Protestantsch•
Protestantisme, m. Frotestantsche leer, vr.
Protestation, f. Openbare verklaring o,f
betuiging, ier. *-, Betuiging, yr.

862

PROT

PROV

*--, Verklaring tegen iets , Protesta-

tic , vr.

Protester, . a. Stellig verzekeren of betuigen, Parklaren, Betuigen. *-, in

den hand. , als : - utie lettre de change,
Eenen wissel protesteren. * --, V. n.
Zich verklaren (tegen, contre), Pro.
testeren; van hier: - de violence,
Verklaren, dat men gedwongen is ; —
de nullité, Wegens nulliteit protesteren.
Protét , m. Protest (van eenen wissel), o.
Protévangile , Protévangélion M. een boek
,

hetwelk aan St. Jakob , eersten bisschop
van Juruzalem, wordt toegeschreven.
Prothese , f. Bilvoeging eener letter aan
het begin van een woord , vr. s-, bij
wondkeel., Planvoeging van een kunstig
deel , (b. V. een glazen oog ,) vr.
Protocanonique, adj. Pan den beginne af

goor goddelijk gehouden (gelijk som
boeken der H. Schrift).
-mige
Protocole, m. Registerboek , Protocol % o.

Protoccistes, m. pl. zekere ketters, welke
beweerden , dat do zielen voor de lig
geschapen waren.
-chamen
Protomartyr , m. Eerste rsaartelaar , on.
Protonotaire, m. weleer, Eerste notaris,
m. * - , thans , Protonotarius , m. ; apostolique , Oppergeheimschrijver van
den apostolischen stoel , m.

Protopaschites, m. pl. aanhangers van zekere sekte , welke paschen gelijktijdig
reet de joden vierde.
Protopathigne, adj. , als : Maladie -, Eer.
ste ziekte, vr.
.
Protospathaire , m. Planvoerder van de
lijfwacht der Grieksche keLqeq. s , vs.
Protosyncelle, ei. in de Grieksche ,kta,. , Vi
cans (van eenen patriarch, bisschop),m.

ProtothrSne , mot. in de Grieksche kerk,

Prouesse, f. veroud., boertend nog in ge.
bruik., Dapperheid , Dappere daad, vr.;
fig. boert., Heldendaad (in het drin•
ken , enz.), vr. ; Voilà tine belle - ,
Dat is eene schoone (d. i. belagchelijke) daad.
Prouve r , V. a. Uaizjt zen , Betoogen , Too.
nen; van hier : Q i proeve trop , ne
prouve rien , Die te veel bewijst, be- `

wijst niets.
Provéditeur, m. weleer te Venetië , Overheidspersoon , Proveditor , m.

Provenant, te, adj. Poortspruitend, Poort komend.
Provende, f. veroud., Voorraad van levensmiddelen , m. * - , thans , Gemengd voeder van erwten , haver , wikken , enz.

voor schapen, o.
Provenir, V. a. irr. Poortspruiten, Voort•
komen, Ontstaan , Komen.
Provenu , m. Voordeel, o. , Winst, Opbrengse , vr.
Proverbe, m. Spreekvoord, o.; van hier:
Jouer des ©u aux proverhes , zeker spel
eren, waarin men elkander den zin
van spreekwoorden te raden geeft. * --,
Spreuk , vr.; Proverbes de Salomon ,
Spreuken van Salomo , vr. meerv.
Proverbial, le, adj. Spreekwoordelijk.
Proverbialernent, adv. In spreekwoorden ,
.lis een spreekwoord.
Providence, f Voorzienigheid, vr.

Provignement, m. Inleggen van wijngaard.
ranken , om te planten, o.

Prov;gner, V. a. Inleggen, Afleggen;
ene vigne, Eenen wijnstok afleggen.
* —, V. n. J7ermeerderen, Vermenigvuldigen.
Provin, m. .4flegger (van Benen w ijn-

stok), jonge wijngaard, m.
Province, f. Tuingewest, o., Provincie,

Eerste suffragant van eenen patriarch, m.
Prototype, m. Voorbeeld, o. °`--, bij letterg., Regelaar, on.
Protovestiaire , m. bij de Grioksche keiz.,
Grootmeester van de garde-robe , m.
Protry gées , f. pl. feesten ter sere van
Neptunus en Bacchus.

hoofdstand , Landprovincie , vr.
Provincial, le, adj. Gewestelijk, Provin.

o., Verhevenheid, vr.
Protuteur, m. Toeziende voogd, Onder-

Provincialat , m. Provinciaalschap , o.
Provinciale , f. Eene, die niet tot de hoofd•

Protubérance , f. Knobbel , en., Uitwas,
voogd, m.
Pro_u , adv. veroud., nog over in : Pen on
o-, Weinig of veel ; Ni pea ni -, Noch
weinig, noch veel. m. veroud.,
Voordeel, o. ; nog over in : spr. w. Bon
- lui fasse, Het ga hem wel, Ik wensch
hem veel geluk.

Prone , f. scheepsw., Ifoorsteven, m.; Vent
par -, Voorwind, m.

yr. s.-, Provincie, vr., Gewest, Landschap , o. * - , als tegenstelling van

ciaal. * - } Landelijk , Boersch. * -,
m. Iemand , die niet tot de hoofdstad

behoort„ Boer, m. *r--, 4lgemeen overste van kloosters, Provinciaal, m.

stad behoort, Boerin, vr.
Proviseur, ni. Opziener, m.

Provision , f. Voorraad , m. , Menigte,
Provisie, vr. ; fig. Faire see provisions,
Zijnen voorraad opdoen , Zich van
het noodige voorzien; Provisions de carême, Vastenprovisie , vr.; fig. Avoir
ene bonne - de ... , Een' goeden voor
hebben , Goed voorzien-radvn.
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zijn van.... *—, bij regtsgel., .Bezit, o. *—, T7oorloopige uitvoering,
vr. * —, Toewijzing eener som voor
iemands onderhoud, enz. , Provisievr.
* —, IRegt, om een geestelijk ambt te
bezitten, o. *--, weleer, pl. Provisions,
Brieven, waardoor iemand in het bezit van een geestelijk ambt werd gesteld, m. meerv.
Provisionnel , lle , adj. Voorloopig , Provisioneel.
Provisionnellement, adv. Bij voorraad ,

Poorloopig.
Provisoire, adj. , Provisoirement, adv. Voor
Provisoir. * — , ni. Voorloopig-lopig,
iets , o,
Provisorerie , f. Opzienersambt , o.
Provocation, f. Terging, Uitdaging, Opwekking, vr.
Provoquer,, v. a. Uitdagen. s.-, Tergen.
* —, Opwekken , Aanzetten , 44ansporen, Aanmoedigen, Trachten te bewogen.
Provoqueurs, m. pl. bij de ouden, zekere
kampvechters.
Proxène , m. te Lacedaemon, zekere over.

heidspersoon.

Proxénéte, m. bij de Rom., Bemiddelaar,
m. * — , thans , Koppelaar , Roert.
waard, m.

Proximité 9 f. Nabijheid, vr. * — Na.
verwantschap , o.
Prude, adj. f. Overdreven eerbaar,
Preutsch. *--, f. Preutsche, Zij, die
de kat in het donker knijpt , vr.
Prudemment , adv. Voorzigtig, k'oorzig.
tiglijk , Bedachtzaam.

Prudence, f. Voorzigtigheid , - Bedacht.
zaamheid , Omzigtigheid , vr.
Prudent, te , adj. Voorzigtig, Bedacht.
naam , Omzigtig.
Pruderie, f. Overdrevene eerbaarheid,
Preutschheid , vr.
Prud'homme , m. veroud., Dapper man ,
Braaf man , m. *—, thans, Kenner,
Deskundige , .m.
Prud' Tommie , f. bijna veroud. , Braaf/leid ,

Deugdzaamheid, vr.
Prue, f. soort van band.
Prune , f. Pruim , vr. ; spr. w. Ce n'est
pas pour des prunes, Het is geene klei
Suis-je donc vents pour des-nighed;
prunes?, Ben ik dan daarom (d. i. om
zulk Bene kleinigheid) hier gekomen ?
Pruneau, m. Gedroogde pruim, Pruim, vr.
Prunelaie, f. Pruimenboomgaard , m.
Prunelée , f. soort van pruimensop.
Prunelet , m. soort van pruimendrank.
Prunelle, f. Slee, Wilde pruim, vr. * — ,

.appel (van het oog), Oogappel, M. 3
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spr. w. joner de la —, Lonken, Elkander toelonken; Conserver q. ch. comme

la — de l'oeil , Iets als zijn' oogappel
bewaren.
Prunellier , m. Sleedoorn , Wilde pruimenboom , m.
Prunier, m. Pruimboom, ns.
Prurigineux, use, adj. Jeuking veroorza.
kend • „deukend.
Prurit, m. Jeuking, Jeukte, vr. s—,
Kitteling , vr.
Prusse , f. , als : Bleu de — ,. Berlijnscls
Blaauw, o.
Prussiate, m. , als : — de fer, etc. s Blaauw
gezuurd ijzer, o. enz.
Prussienne , f. ou: Cheminée b lay--, Prui.*
sische schoorsteen, m.
Prussique , adj., als : Aude --, Berlijnsch
blaauwzuur, o.
Prylis ,f. Krijgsdans der Lacedaemoni erss.
Prytanat, m. Waardigheid van Prytaau°,m.
Prytane , m. te Athene , Prytaan , we
Prytanée , m. Prytaneum , o.
Prytanide , f. Weduwe, die het heilige
vuur onderhield, vr.

Prytanie, f. Tijd , gedurende welken de
Prytanen hun ambt bekleedden, m.
Psallette , f. Zingschool (voor de koorknapen) , vr.
Psalmiste , m. Psalmist, Psalmdichter , M.
Psalmodie, f. Psalmgezang , o.
Psalmodier, V. U. Psalmen zingen. * ^^
op liet tooneel , Onaangenaam voordragen.

Psaltérion, m. Hakkebord, Psalterion, #.
Psaume, tn. Psalm , m. ; Les psaumes de
pénittecce , Les psaumes pénitentiaux , Lea
se, : psaumes , De zeven boetpsalmen ,
m. meerv.

Psautier, m. Psalmboek, Boek der psal.
uien, o. * —, Eerste maag der her•
kaauwende dieren • vr., zie Pause.
Psécan, Psécade, f. bij de Rom., Parfumeerster , vr.
Psélaphie, f. Wrijving met de hand, vr.
Psellion, m. zekere tooverring.
Psellisme, m. zekere stottering.
Pséphophorie , f. bij de ouden , Stemming
met platte steentjes, vr.
Pseudamantes , f. pl. Valsche steeuen ,
m. meerv.

Pseudo , woord van zamenst. , Onecht,
Valsch , Gewaand.

Pseudo-blepsie , f. Verkeerd zien , a.
Pseudo-diptère , m. zekere tempel met ache'

zuilen van veren, even zoo veel van
achteren, en vijftien aan iedere zijde,
wanneer men de hoekzuilen medere .
kent.
Pseudo-étoile,f. SchijnsterValsche ster,vr.
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Pseudonyine , adj. Onder cenen verdicliten

Puaminent adv. fig. vulg.„ als : Mentir-.,
Beestachtig liegen.
Puant te , adj. Stinkend.
Puanteur, f. Stank , na.
Pnbère , adj. Manbaar , Huwbaar.
k'uberté,F. Manbaarheid,Jlnwbaarheid,vr.
Pubescence , f. Harigheid van planten , vr.
Pubescent, te , adj. van planten, Hang.
Pubien, nne , adj. Tot het schaambeen

naasjz.

Pseudo-périptère , m. bij de ouden , een
tempel, aan welken de zijzuilen in de
tnuren vastzaten.
Pseudo-prophète , m. w. gebr. , T7alsche
prefect,

iii.

Psilothre, m. zie Dépilaroire.
Psichyre, f. zeker muzijktuig der ouden.
Psis, in. naam van twee buikspieren.
Psorice 1. zie Scabiense.
Psorique, adj. Sclsurfeacheig.M.
,

Sc/ner[tmiddel,

0.

Psorop li thairnie f. zekere oogniekte met
uitslag en jeukte aan de oogleden.
Psychagoge , m. Geestenbezweerder , na.
,

Psychagogique, adj. De levensverrigtingen

herstellende.
Psychozancie , f. Geestenbezwering , vr.
Psychostasie , f. bij de ouden , zekere raad.
pleging van het lot.
Psychrornètre, m. zie Thermomètre.
Psyccique Psychtique , adj. in de geneesk.,
,

Veofrisschend.

Psydracia , in. zekere schurfeachtige uitslag.

Ptérygion , m. zeker vliesje aan den bin.
nenisoek des Oogt.

Ptérygo.angu1imaxi1laire , adj. , als : Muscle —, on:
m. zie Grand Psy.
goldien.
Peérygo.colli-tnaxillaire , adj , als : Mus.
cle , on., na, zie Petit Ptsy.
goïdien.
Ptérygolde , adj. In de gedaante van eene

-

-

.

'eleermuisvierk.

Ptérygoldien , nne , adj. Tot de Apophyse
ptérygoïde behoorende.
naam van
twee spieren , Grand , et Petit ge

-

noensd.

*_,

-

Ptérygo.palatin, adj. rn Tot het weggebeen
en dat van het gehemelte behoorende.
Ptrygo-pharyngien , nun adj. Tot het weggebeen en de keelopening behoorende.
Ptorygo-salpingoïdisn , nne , adj. Tot het
,

weggebeen en de haig behoorende.

-,

Ptlrygu-staphyhu adj. na. air: Muscle
* — , In. zie Pécistaphyiin externe.
P térygo.syndesmo-staphyii-pharyngien in. zie
Muscle constriCteur supérieur du pharynx.
Ptilion in. in de plantk. , zie Inipériale.
l?tilooe, f. Uitvallen der oog/saren , 0.
LPtiriasis na. zekere ziekte der planten,
waarin zij met kleine insecten als iso *
dekt zijn.
Pcyalagogue , adj. Het speeksel opwekkende.
Ptyalisme, M. zie Sasivation.
P^ Y s m a g o g ue ', zie Ptyalagogue.
,

,

,

behoorende.

Pubio-coccygien-annulaire, adj. m. . als:
Muscle , on : , na. zie Releveur
de l'anus.
Pubio..fémoral , adj. m. , als: Muscle
on : na. zie Muscle premier abduc.
teur de la cuisse.
Pubio-ombilical , adj. m. , als : Muscle —,
on : — , na. zie Muscle pyramidal du

-

basS ventre.

Psyché , t.. Psyche , vr.
Psychologie , f. Zielkunde , vr.

b

,

-,

on:
Psbio.sternal adj. rn , als : Muscle
in. zie Muscle droit abdominal.
Pubis , na. Scizaambeen , o.
Public , ique , adj. Het volk aangaande,
4 1ges2seen , Genseen , Openbaar ; Bien
4lgemeene welzijn , o. , Openbaar,
1oor
Algemeen bekend, Publiek.
ieder, Algemeen, Gemeen.
M.
Volk , Publiek , o. van hier t En ,
publiek.
openbaar
In
het
In het
Publicain , M. bij de Rom. „ Pachter der
openbare inkomsten, na.; van hier: (in
den bijb.) Tollenaar , na. — , in de
vorige eeuw , Pachter , na.
Publication, f. Bekendmaking, 4fkondiging, Publicatie, vr.; van hier: Dé.
fendre la d'un livre , De uitgave van
een boek yerbieden.
Publiciste , na. Leeraar van het staat:-

*_,

,

,.

*_,
*_,

-,

,,

negt, M.

Publicité , f. Openbaarheid , Bekendheid,
Publiciteit , vr.
Publier , V. a. 4fkondigen . Bekend maken,
Openbaar maken, Publiceren; —àson
de troinpette , dftrompetten ; — It son
de tambour, 4ftromtoselen , Rondtrom,nelen.

Publiquement , any. Openlijk , In het open.
baar.
Puce , f. Plop , Plooi , vr. ; Piqûre de
171 oobeet Ploosteek , m.; Chercher sea
puces , Zich vlooijen ; spr. w. Avoir
la
a l'oreille, Ongerust zijo ; Mettre
la
Is l'oreille, Ongerust maken. °—,
adj. Plooikleurig.
Pucean , na, boert. , Joogman of Vrijer,
die nooit eene vrouw bekend heeft , na.
Pucelage , in. fain. Maagdom , Maagddom , na.
Pucelle, f. Maagd, vr.
Puceron, na. .lioamluis, vr.

-,

,

-

PUCH
Pucher,, v. a. Uitscheppen. * -- , v.
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Suiker uitscheppen.
Puchet, m. bij de suikerraff., Suikerlepel, we
Puchette , f. zeker net.
Pucheux, m. zie Puchet.
Puchoir, m. I-foosvat , o.
Puchot , m. Hoos , vr. , zie Trombe.
Pudendagre , m. Pijn aan de schaamdeelen , vr. * - , zie Syphilis.
§ Pudendum, m. Schaamdeelen, o. mrv.
Pudeur , f. Schaamte, Eerbaarheid, vr.
* -, Schaamte , _Beschaamdheid, Plooheid , vr.; van hier: Homme sans -,
Onbeschaamd mensch, m.
Fudibond, de, adj. fain. Schaamachtig,
Beschaamd.

Pudicité , f. Kuischheid , Eerbaarheid, vr.
Pudique , adj., Pudiquement, adv. Kuisch ,
Eerbaar.
Pué , m. schikking der draden van zeke-

re stoffen.
Pueil , m. , als : Bois en -- , Hakbosch ,
dat nog geene drie jaren oud is , o.
Puer, v. n. défect. Stinken ; van hier:
fare. - à q. q., Waljen, Tegenstaan;
Le jeu me pue , Het spel walgt mij.
*-- v a. Naar ... ruiken of stinken.
Puéril, Ie , adj. Kinderlijk. * -, Kinderachtig.
Puérilement, adv. Kinderachtig, fels een
kind.
Puérilité, f. Kinderachtigheid , vr.
Tuerpérale, adj. f., als : F ièvr.e -, Kraam
vr.
-korts,
Pugi!at, m. Paistgevecht, a,
m.
Pugile, m. Vuistvechter,
Pelné, ée, adj. Jonger, zie Cadet. *--,
m. jonger broeder, m.
Puis , adv. Vervolgens , Daarna , Nader.
hand, Dan ; fain. Et -'1 , En dan ?
Puisage, m. Putten, Scheppen , o.
Puisard , m. Zinkput, m. * -- , zekere
vergaderbak voor water.
Puiselle , f. Scheptepel (voor vet), m.
Puiser » v. a. Putten; van hier : Scheppen ; fig, Putten , Halen , Ontleenen,
Scheppen.
Puisette , zie Puisel e.
Puisoir, m. Schepper ,Scheplepel , m. * -,
Waterschep, o., Schepplank, vr.
Puisque, conj. Omdat, Dewij 1, JVaardien,
Nademaal , Doordien ; Puis donc que
vous le voulez, Deivijlgsj het dan wilt.
Puissamment, adv. Met kracht , Krachtdadig. * --, Zeer , Ten uiterste.
Puissance , f. in de werktuigk. , Kracht,
11^ag t,-v r.
v r. ;, ook:*
^ Mes g t ^ vr . ;
- papale, Pauselijke tnagt, vr. *-„
Vlagt , Heerscheappij , Oppermagt, vr.

.a_, Mogendheid , vr. * -, far. pl.

Puissances, Voorname lieden • Groten,
m. meerv. van hier : fig. 11 deviant une
-, Jij komt in aanzien, Bij krijgt
magt. * -, in den bijbel, pl. Puissan.
ces Magten , vr. meere. * -, van ge.
neecmiddel., Kracht, Eigenschap, vr.,
,

-

Vermogen, o. * -, in de wisk. , ?age,

vr. * -, Vermogen, o. * --, als: Ton.
te- puissance , dimagt, vr. , 4/versesgen, 0.
Puissant, te, adj. Magtig , Permogend.
* - , Krachtig, Sterk. * -, als: -

cur, Treffend. •--, Sterk, Gespierd,
Forsch. * - -, als : Tout.puissant, Toute- puissante , adj. .41magtig , ,/verseg.
gend ; van hier : 11 est tout-puissant,

Hij heeft eene zeer groote magt, eeeen grooten invloed; Le tout-puissant,
De ellmagtige, m. * -, m. Magtige , m.
Puits, m. Put, m.; Eau de -, Putwater,
a.; -- perdu, Zinkut , Put met eenen
bodem van zand, an.; spr. w. La vérité
est an fond d'un -F , De waarheid is
niet gemakkelijk te vinden ; fig. fam.
C'est en -- de science, Hij is een men,.
ster van geleerdheid.
Pulicaire , adj. Met vlekken , die naar
vlooisteken gelijken.
Pullulation , f. Groote vermenigvuldiging , vr.
Pulluler, V. n. Vermenigvuldigen , 4angroeijen , Uitgroeijen ; fig. Zich uitbreiden.
Pulmonaire, f. geslacht van planten, Long.
kruid , o. *_,adj. Tot de long belaoo.
rende ; Phthisie -, Longtering , vr.
Puimonie , f. Longziekte , Longzucht,
Longkwaal , vr.
PuIrnonique , adj. Longzuchtig. •--, M.

Longzuchtige , m«
Pulpe, f. Pleesch van vruchten , o. • -,
bij scheik. en apoth. , Pulpa, vr., Merg,
0. *-, als: - de Maguey, zie Pulque.
Pulpeux , use . adj. van planten , Yleezig.
Pulpoire , f. Houten spatel , m.
Puique, f. zekere bedwelmende drank.
Pulsatif, ive , adj. in de geneesk., Kloppend.
Pulsation, f. Klopping , vr.
Pulsiloge , m. P o l s slagmeter , m.
Pulsimantie,f Waarneming van denpols, vr.
Pulsion, f. Uitbreiding der beweging in
eene veerkrachtige vloeistof, vr.
Pulvérateurs, adj. us. p1., alt: Oiseaug -,
ou : *-, m. pi. Vogelen, , die zich in
het stof wentelen , vs. meerv.
Pulvérin, m. Laadkruid, Pankruid, Fijn
kruid , Kruid , o- * °-, Kruidhoren,
waterdroppel (b /f waterval.
m . *-,
lea), es,
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Pulvérisation , f. Stampen of Wrijven tot
poeijer, o. *-•, Toestand van hetgene
tot poel/er gestampt of gewreven is, m.

Naauwkeur g. *--, als : -- et simple.
ment, Onvoorwaardelijk.
Purer, V. a. bij brouw. , als : - le baquet,

Pulvériser, V. a. Tot poeijer of poeder
stampen of wrijven, Pulveriseren; fig.

Schuimbier aftappen.
Pureté , f. Zuiverheid, Reinheid , vr.

Omverre stooten , Vernietigen , TVee"r.
leggen.
Pulvérulet:t , te , adj. in de plantk. , Met
een fijn stof bedekt.
Pulvinaire , m. bij de ouden , Bed in den
tempel voor de afbeeldingen der goden, o.
Pumicin , m. Palmolie , vr.
Punais , adj, Uit den adem of den neus
stinkende; ook: Geenen reuk hebben de, Niet kunnende ruiken. * --, m.
Die een" stinkenden adem heeft.
Punaise, f. leegluis , Wandluis, vr.

* _, Zuiverheid, Netheid, Gekuischt•
laeid , Jr, * - Zuiverheid, Reinheid,
Eerbaarheid, Kuischheid , vr.
Purette, f. Magneetpoeijer, o.
Purgatif, ive, adj. Buikzuiverend, Afdrijvend, Purgerend. * -, m. 4fdrijm
vend middel, Purgeerm. iddel , o.
Purgation, f. Zuivering, Afdrijving,
Purgatie , vr. ; van hier : -- par en
hauc, Braking, vr. ; -- par en bas,
Purgatie, vr. *--, Purgeermiddel, o.,
Purgatie, vr. *---, pl. Purgations,'
(m enstruelles), Stonden, Maandstonden,
m. nzeerv, , (Verandering , vr.) * -',
in de oude regtsgel. , als : - canonique,
Kerkelijke e zuivering , vr.
Purgatoire, na. Vagevuur, o. ; fig. Faire
son -- en ce monde , Veel lijden , Veel
uitstaan, reel te lijden hebben.
Purge, t. Rei;aiging van goederen, welke
met de pest besmet zijn , vr.
Purgeoir, m. Zandbak (ter zuivering van

Punaisie, f. Stank uit den neus en den
adem, m.
Punch , m. Punch , vr.
§ Punctum salieas , m. dart (der ongeboren vrucht), o.
Pundit', m. Geleerde Bramin, m.
Punique, adj. Punisch; van hier : fig.
Foi -•, Carthaagsche trouw, Ontrouw,vr.
Punir, v. a. Straffen.
Punissable, adj. Strafbaar.
Punition, f. Straf, vr., Straffen, o. *--,
Straf, vr. ; van hier: — militaire

Krijgsstraf, vr.
Pupaler, V. n. Schreeuwen (van den hop).
Pupillaire , adj. Eenen pupil betreffende;
Deniers nupillaires, Gelden van minderjarigen , o. meerv.
•Pupiliarité , f. Onuzondigheid, Minderjarigheid , vr.
Pupille , m. et f. Degene , die onder voogden staat , die zijne beide ouders of
Benen derzelve verloren heeft , m. en
vr.; fig. Kuveekeling, Leerling, m- en
vr. *-, f. zie PrunelJe de l'oeil.
Peepitre, m. Lessenaar , in.
Pur, re, adj. Zuiver , Onvermengd. *--,
Niets anders dan, Enkel , Bloot, Zuiver; van hier: En pure perte , Te ver.
geefs,. Vruchteloos ; En - don , . 41s
eens zuivere gift. *--, Zuiver, Rein,
Onbevlekt. * -, van den stijl, Zul ver, Net, Gekuischt. * - , Eerbaar=,
Zuiver, Rein, Kuisch. *-, als:
--- et à plein, Geheel en al, Onvoor•
waardelijk.
Ptireau , an. ;fletgene van eene dakpan of

lei bloot ligt.
Purée, f. Doorgedrukte erwten, vr. ncrv. ;
van hier: Potage h la -, ou:. * -, .Erie.
tensoep , Snert, vr.
.Purement, idv. Onschuldig, Eerbaar
Kuisch , Rein. * - , Zuiver , Net 9

fonteinwater) , M.
Purger, V. a. Reinigen , Zuiveren , Purgeren ; -- un malade , Eenen zieke eene
purgatie ingeven. *-, Reinigen, Zuiveren , Bevrijden , Ontheffen. *_( s e),
V. pr. Eene purgatie innemen, Purgeren ; ook : Zich zuiveren of reinigen.
Purgerie, f. Plaats ter reiniging der sui.
kenvormen , vr.
,Purification, f. Zuivering, Reiniging, vr.
*_, in de godsd., Reiniging, vr.;
van hier: -, on : - de la Sainte Vierge,
Maria Lichtmis, vr, *- , in de schejk.,
Zuivering , vr.
-_Purificatoire, m. Doek ter afwissching van
den kelk na de dienst , m.
Purifier , V. a. Zuiveren , Reinigen, Louteren; fig. Zuiveren, Reinigen. * (se), v. pr. Gezuiverd of Ge treinigd
worden, Zuiver worden ; ook : Zich
reinigen; fig. Zuiverder worden.
Puriforme, adj, Etterachtig , Naar etter

gelijkende.
Purismne,m.Overdreyene taalzuiverheid,vr.
Puriste , m. Degene , welke zich op eens

overdrevene taalzuiverheid toelegt
Purist , M.
Puritain , m. in Engel , Puritein , m.
Puritanisme , m. in Engel., Leer der pu-

riteinen, vr.
Puron, m. Wei, Hui, vr.
Purpurin , ne, adj. Purperkleurig.
Purpurine, f. zekere stof ter yergulding'
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Pyramidale, f, eene bloem, Pyramidale, vr.
Pyramide, f. Spitse zuil, Pyramide, Ge-

wordt genoemd.
Purulence, f Ettering, vr. •—, Yerga•
dering van etter , vr. * —, Etterach•
tigheid , vr.
Purulent , te , adj. Etterachtig.
Pus, M. Etter , m.
Pusillauime, adj,, Kleinmoedig , Blood,
Bloohartig.

Pusillanimité, f. Kleinmoedigheid , Blocheld , Bloohartigheid , vr.
Pustule, f. Puist , vr.
Pustuletix, use, adj. Puistig, De gedaan.
te van puisten hebbende.
Puta Én , f. bas , Hoer , vr.
Putanisme, m. bas, Hoererij , vr., Hoerenleven , o. ; van hier : Donner dans - le
-, Zich aan hoererij overgeven.
Putassier, m. bas, Hoerendop , Hoerenja.
ger , va.
Putatif, ive , adj. Vermeend.
Putativeinent, adv. ongebr. , Gelijk men

reent.
i'utéal , m. bij de ouden , Putdeksel , o.
Putofs, in. IJunsing, Bonsing, Bonsem,, M.
Putrétaceioo, f. Verrotting , vr.
Putréfait, te, adj. w. gebr. , Verrot, Bedorven.
Putréfier, v. a. Tot bederf doen overgaan,
Doen bederven, Bederveiz, Doen ver.
rotten. * — (se) , v. pr. Verrotten.
Putrescible , adj. wv. gebr. , flan verrot tini onderhevig, Dat verrotten kan.
Putride, adj. Rotachtig; van hier: Fièvre
—,

Potkoorts

,

vr.

Putridité , f. Rotheid , Staat van verrot.

tang, vr.
Putrilage , m. in de geneesti. , zekere et.
eerstof.

Putze.i, m. Niet geheel gesmoltene bergstof, vr.
Pyanepsies , f. pl. te Athene, Booren feest, o.
Pycnostyle , m. Gebouw met digt bijeen
staande zuilen , o.
Pycnotique, adj. De vochten verdikkend.
Pygmee . M. Duoerg, m. *—, .Dwergaap, en.
Pylagores, m. pl. Afgevaardigden der
Grieksche steden ter vergadering der

Atophictyonen , m. meere.

Pylées , f. pl. Vergadering der dtnphic-

tyonen , vr.
Pylore, Pl. Binnenopening der maag, vr.
Pylorique, adj. Tot de binnenopening der
maag

behoorende.

Pyogésie , f. Verettering , vr.
Pyorrhée, f. Ettervloeifing, vr.
Pyracanthe , m. zie Buisson ardent.
Pyratne , m. , ook : Chien —, zekere hond.
Pyramidal, Ie, adj. Spits toeloopend , Py-

ramidaal.

denknaald,

Gedenkzuil, vr.;
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van hier:

— de lnmière, Lichtzuil , vr.
Pyramider, v. n. Eene pyramide vormen.
Pyramidolde, m. in de meetk., Pyramideelde, vr.

Pyrène , f. Kern, vr.
Pyrénoide , adj. Kernvormig.
Pyrèthre , m. Bertram , o.
Pyrétique, adj. et m. zie Fébrifuge.
Pyrétologie , f. Verhandeling over de keert.
sen

,

vr.

Pyrexie, f. Koorts , vr., zie Fièvre.
Pyriforme , zie Piriforme.
Pyrique , adj. Het vuur betreffende.
Pyrite , f. Vuursteen , Pyrites , m.
Pyriteux, use, adj. Puursteenachtig.
Pyritologie , f. Verhandeling over de berg-

steenen , vr.

Pyrobole, m. bij de ouden, Werktuig, om
vlammende pijlen te werpen,

o.

Pyroboliste , m. Vuurwerker, m.
Pyrolatrie 2 f. Vuuraanbidding , vr.
Pyrole , f. eene plant, Wirtergroen, o.
Pyroligneux', adj. m. Brandig houtzuur.
Pyrolignite, in. Brandig houtzuurzout, o.
Pyrologie , f. Verhandeling over het

.

vuur

vr.

Pyromance, Pyrornancie, f. Waarzeggerij
uit

het vuur,

vr.

Pyrotnaque, adj., als : Pierre --, Vuursteen

, m.

Pyromètre , m. Pnu rmeter , m.
Pyromucite, m. Brandig slijmzuurzout, o.
Pyromuqueux, adj. m. Brandig slijmzuur;
Acide —, Brandig slijmzuur, o.
Pyronomie, f. Kunst, om het vuur te re-

geien,

vr.

Pyrope , in. Boheemsche granaat , vr.
Pyrophage, m. T7uurvreter, m.
Pyrophane,f. zekere Hydrophane. *--, adj

Door de warmte doorschijnend wordend.

Pyrophore, rn . Ontvlambaar poeijer, o.
Pyrorthire , m. Brandbare Orthite, m.
Pyrosis f. Watergal , vr.
Pyrosophie, f. Kennis van het vuur, vr.
Pyrotartareux, adj, in. Brandig wijnsteenzuur.

Pyrocartrite , m. .Brandig wijnsteenzuur
zout

, o.

P } rotecbnie, f. Vuurwerkerskunst, vr.
Py rotechnique , adj. Tot de vuurwerkers

-kunstbehord.
Pyrotique adj. zie Caustigae.
Pyrrhique , f. bij de oude Griek., Krijg:.
dans

, in.

Pyrrhonien, m. Twijfelaar, m. *—, nne ,
adj. Twijfelzuchtig , 1Jan alles twij-

felend.

868

NMI

PYRR

Pyrrbonisme , m. Leer van Pyrrho , Twif

Pythiques , adj. vs. p1. • als Jeux , Py.

-

Ielzucht , vr.

thischt spelen , 0. ?Jseerv.
Python. na. Reusenslang, door 4pollo

Pychagorisme , fl1. Wijsgeerte van Pytha-

gedood , vr.

goras, vr.

Pythonisse , f. Waarzegster • Toovere: , vr.
Pynique, ci. bij wondh., Ettorpomp, vr.
Pyorie , f Etterpissing , vr.
Pyxidule , f. zie Arthèxe.

Pythie , f. Pythia , Priesteres van 4jol.

Zo, vr.
Fythieti , adj. m., als : Apollo , Pythi.
sche 4pollo , m.

Lq
a
Q, in. de zeventiende letter der letter-

Q aadrenna1 , Ie , adj. Vier jaren durend ..

in welke men de qu als kw uitspreekt,

Q nadrifide , adj. In vieren verdeeld. Vier-

lijst, Q, vr. .AANM. 1fl die woorden,

is de u cursief gedreek;.
Quachi , zie Coati.
Quacre, zie Quaker.

deelig.

Quadriflore , adj. Vierbloemig.
Quadrifo li urn , m. Vi e rblad , a.

Quadernes, m. p1. in het spel, zie Carmes.
Q uadragénaire , adj. Uit veertig eenheden
bestaande ,. Notnbre—, Veertigtal, o.

*_, Veertigjarig. *, m. Man van
veertigjaar, m.
Quadragsima1 , le , adj. I7eertigdaagsch
(d. 1. van de vasten).
Q uadragésime , f. enkel in: Ditnanche de
la - , Zondag quadragesima (d. i. eerste
zondag in de vasten), m.
Q aadrain , zie Quatrain.
Quadran zie Cadran.
Q uadrangle M. w gebr. , Vierhoek , vs.
,

Quadratgulaire , adj. Pierheekig , I'ierkant.
Quadrangulé , ée , adj in de plantk. , Vier-

hoekig, Vierkant.
Quadrat, to. bij boekd., 1/jerkantje . Qua.
adj. m. , als : - aspect,
draat, 0.
Afstand van 90 graden tusschcn twee
planeten, na.
Quadrate , adj. f. , als : Opposition , 4f.
stand van 90 graden , vs.
Quadratin , In. bij boekdr. , Quadraa:je,

Vierkantje

Pier/a rig.

, 0.

Q uadratique, adj., als: Equation — , pier-

.kantsvergelijking , vr.
Qaaadratoriste , na. Bouwkundig schilder,
frescoschilder , t».
Quadrarrice , 1. ifronavie lijn , om coven
cirkel in vieren cc verdoelen , vr.
Q aactrature , f. (-mdcv van het vierkant
cover kromljnige figuur,, o., Quadra1uur, vr. 4fstand van 90 graden
tucschen dc maan en de zou, vs.
Quadrature , f. bij horlogiem. , zie Cadratore.

Q cadre , etc. , zie Cadre', etc.
Quadricapsuiaire, adj. Biet vier vakje:.
Quadridenté, ée, adj. Met vier tanden.
,1 F

Quadriga , na. Vierkant borscverband , a.
Q uadrige, m. bij de ouden , Wagen mcc
vier paarden , vs.
Quadrijuguée, adj. f. Met vier paren bloembladen.

Quadrijumeaux, adj. p1. in., als: Muscle—,

zekere spieren.

Quadrilatère, vs. P7erzijdige figuur,. yr. ,
Vierkant , 0. - adj. Vierzijdig,

Vierkant.

Quadrille, f. Bende speerridders bij een

steekspel, vr.

Q uadrilJion , na. Quareillioen , a.
Quaalrilobé , ée , adj. Vierbloemig.
Q nadriloculaire, adj. m. van eene vrucht,

Mee een klokhuis van vier vakjes.

Quadrinorne, rn.Viernanigo groor/aeid,vr.
Quadriparti , ie , adj. I7ierdeolig.
Quadripartition , f. w. gebr. , Verdeeling

in vieren , vr.

Quadriphylle , adj. Met vier bladen.
Quadrirèmes , f. Ga/ei met vier roeiban-

ken vr.

Quadrisulces , in. pl. Dieren met vier tee-

ven aan de voeten, a. moeru.

Quadrisyllabe, m Vierlettergrepig woord,o.
Quadrivaive, adj. Net vier klapvliezen,
Quadrivalvé , é e , adj. Met vier klap vliem

ze» openend.

Q uadrumanes , adj vs. p! , als: Animaux—,
on : , vs. pl. Vi e rhandige dieren,

0. meerv ,

Q uadruanvirs , na. p1. Viermannen , vs. mrv .
Q uadrupède , acij. Viervoetig.

voetig dier, 0.

Quadruple., na. Viervoud, o.

-, zekere

Spaanse/th munt, Dubbele pistool, yr.,
£2.uadrnpel, vs. Stuk van y;er
adj. Vi erv o udig.
Louis, a.

QUAD

QUAR

Qfldrnp1er, V. a. Met vier vermcnfgvul•

Maat der lettergrepen, Qaantiteit,vr.

digen. *__, Viermaal zoo groot wor.
den.

Qual, fl1. Kaal, vr. , Burgwal, oil.
Qaaiage , n,. Kaaigeld , 0.
Quaiche, f. zeker vaartuig, Kits, vr.,
zie Ketscb.

Quaker. m. Kwaker, on.

Quakérisme, in. Leer der lèwakers, vr.
Qualificateur , in. Geestelijk beoordeelaar
ofregter, in.
Qualification , f. Verklaring (der hoeda.
,

nileden) , UitlegEing , vr.
Qualitié , ée , adj. 4anzienlîjk.
regtsgel., Groot , Zwaar.
Q ualifier , V. I. I7erklaren (voor,, de), Be.
noemen , Bestempelen (met den naam
yan , de) ; van hier : - q. q. de , Jemand behandelen ah een'. - (se),
V. pr. , alt : Se - de marquis , etc. , Zich
den naam van marquis geven , Zich

marquis laten noemen.
Qualité, f. Hoedanigheid, Gesteldheid,
vr. ; van hier : En de , Als. -,
Hoedanigheid, Geschiktheid, Gave,vr.,
Talent , 0.. 4anzien , o.; Homme
,9 Man van aanzien , m.
de
-, bij regts.
Rang, Titel, Stand , m.
gel, Regr, 0., Bevoegdheid, vr.
, Wanneer.
Q uand , adv. Wanneer ?
* - , conj. Schoon , Ofschoon , Hoewel,
4 1 hoewel, 41 ; - je le voudrais , 4 1
wilde iie het ook.
Quanquam, ei. zekere Latijneche rede.
voering.
Quanquan , m. (spr. Cancan ,) farn. , als:
Faire on (grand) - de q. ch , Veel leven
om eene A'leinigheid maken.
Q uant, adv., als: - a, Wat aangaat,
belangt, aanbelangt, betreft, 4an.
gaande , Betreffende , Ten aanzien van,
Met opzigt tot. na. fain., als:
Cet homme se met sur son - a mol,
Die man laat zie/t veel voorstaan.
Q uantes , adj f. p1. pop. , als : Toutes et fois gee, Toutes fois et - que, Zoo dik.
-

wijis ale; Je le feral toutea foil et -,
Ik zal het doen, zoo dikwijls daartoe
gelegenheid is , of zoo dikwijls het ge.
vorderd wordt.
, in. HoeQ uantième , adj. Hoeveelsta.
veelsee (dag der maand) , na. ; Quel (In mOiS avons-nous? , Den hoeyeelsten
(der maand) hebben wij ? , De hoeveelSte (der maand) is het ? ; De quel
a.t.iI écrit? , Van den hoeveelsten heeft

hij geschreven?
Q aantité , f. Hoeveelheid , vr., Me.
nigte , vr, ; van hier: - de gens diseut,
5 in de spraakk.,
J7ele sue,oscken zeggen.

SOb

*_, in de toonk,, During der toonon, vr.
Q uapactol, in. een vogel, Lachvogel, rn.
Quarantaine, f. Veertigtal, o.; van hier-.
fam. Approcher de Ia - , Do veertig
(jaren ) naderen, Bij de veertig zijn.
* . , Veer:igdaagsche vasten , Vasten,
vr, , in tijden van aanstekende
ziekten„ Quarantaine , vr., Proefdogen , na, naeery. - sçheepsw. , zeker

touw.
Quarante., adj. Veertig.
Quarantenier , an. scheepsW. , touw

drie strengen.

Quarantie, f. weleer teVeneti, Raad van
veertig, m. o
In. PeerQearantième , adj.Veertigsto.
tigste (deel), 0.
Quarderonner , v. a. bij timtnerl. , De scher-

pe hoeken wegnemen.
Q narre , m. , als: Le - d'un' chaudron
etc. . De plaats, waar de bodem aan
eenen kerel, enz. . zich met de zijden
vereenigt , vr.; Le - d'uti soulier , -De
plint eener schoen, vr.; Le - dun ha.
bit , De snede van het bovenste eens
roks , vr. - , zie Quarreau.
Quarré , zie Carré.
Quarreau , ei. zekere pijl. *zie Carreau.
Quartément, zie Carrémeut.
Q narrer , zie Carrer.
Q uarrure , zie Carrure.
Quart, m • Morde (deel), merendeel,
Viertel , Kwart.) o. ; Un - d'heure,
Een kwartier (uurs) , o.; spr. w. Con.
ter Ses affaires an tiers er au - , Zijne
zaken aan Jan en alleman vertellen;
Médire du tiers et dia -, Pan ieder
kwaad spreken. - , in de sterrek.,
- de cercie , Vierde van eenen cirkel, a.
*_, scheepsw., als: - de vent, de
rhumb, Halve streek 'winds, vr. 'p-,
scheepsw. , Wacht , vr. ; Faire son -,
De wacht hebben. * _ te, adj. Vierdo; - denier, Vierde penning, eis.; Ce
sanglier eat It - an , Dit wilde varken
is in zijn vierde jaar; Fièvre quarte,
Derdendaagsche koorts.
Quartanier, in. Wild zwijn in zijn vier
de jaar, 0.
Quartation , f. in de scheik. , Vermindering
tot een vierde , vr.
Qeartant , in. Vierde deel (van een niuid), o.
Q natte , f. zekere maat, Twee pinten,
, in de toonk. , Vierde,
vr. meerv.
vr.-, in het schermen, Kwart, a.
* - , weleer , in het piketten , Vierde , vr.
*_, in bet Kom, regt, Vierde (van
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QIUAR.

QUAT.

Zondag quasimoda, (d. i. eerste zongoederen), a. *--,-.
de ',meetkt,
dag na paschen), m.; Jusqu'à la —,
2I6000Ste deel eener minuut.
Tot quasimodo; Après (la) -, Na qua.
Quarce•fagot, m. soort van Bassen.
simodo.
Quarter,°° v. n. Op half spoor rijden.
Quarteron , m. Vierde pond, Viertel, o. j Quasi-pupillaire , adj,. Ms van eenen pupil.
* -, Kwart honderd (van dingen, die Quass , m. 'Gegeste drank van heet water
bij het getal verkocht worden), o., en roggen" of gerstenmeel , Quass, m.
11ijf en twintig..* — ,als : -- d'or, Quassie, f. lQuassia, vr.
zeker boekje bladgoud. *-, m. , Quar- Quaternaire , adj., als : Nombre - , Getal
vier, o.
teron , nne;, -f. hind van eenen blanke
en Bene mulattin, of van Benen mulat Quaterne , m. Vier te gelijk uitkomende
nonamers, o. meerv. , Quatern , vr.
en eene blanke, o.
Quartes, f. pl. Spleten in de pooten der - Quaternés , ées , adj. Fitr aan vier.
. Quatorzaine, f. bij regtsgel., Veertien
paarden, ter. taeer.v.
dagen , m. meerv.
Quartidi , m. Vierde dag eener decade , M.
Quartier, m. Vierde deel , Vierendeel , Quator , adj. Veertien', spr. w. Chercher
Viertel , o. * - , Groot stuk ,.o.,'Brok, • midi à - heures , Zwarigheden zoeken ,
waar zij niet zijn. ,* - , als : Dernier
.lHomp , m.; van hier ó Buis de -, Schans—, Penning veertien, m. *-, Peer.
bossen, in. meerv., Gekloofd hout , o.;
tiende. * -- , m. in het piketten , VeerZchalas' de - , Gekloofde staken , m. mrv.
tiende , vr.
* - , aan eenen schoen , Hielstuk , o.
---, m.
* -, Zijstuk , o. * -, Mierendeel jaars, Quatorzième, adj. Teertiende.
leertiende'' (dag) , m. * -, Veertiende
Kwartaal , o. , Drie maanden , vr. miry.
(deel) , o.
* -, van de maan, Kwartier, o. * -^ ,
van eene stad , Wijk , vr., I wártier, o. Quatrain , m. T7ierregelig vers, . o *-,
van verzen, o. * -, zie
Dichtstuk
* -, Nabuurschap , vr., Kwartier, o., .
Chardonneret
Streek , vr.; van hier : Nouvelles de-,
Nieuws van de. buurt, ó. ; Faire des Quatre, adj. Vier; van hier: Les quatrevisites de -, Buurbezoeken afleggen-_, . temps, De quatertempers, ni. mrv.; Quatre-vingt , Tachtig ; Quatre-vingt-deux
Zijne buren bezoé en, wanneer men
Twee en tachtig; Quatre-vingt, zie
ergens is komen wonen; Elle est la gaArtois ; fig. fam. Sc mettre en - pour
zette du -, Zij is de stadskrant. * --,
faire q. ch. , Zijn best doen , Zich bepl. Quartiers, Streken, vr. meerv.,Gmijveren; Faire le diable It --, Een hei trek , m. * -, in het krijgsw. * Kwar.
densch leven snaken; 11 faut le tenir a -,
tier, o.; van hier: Demander —, KwarMen heeft maar moeite om hem te
tier vragen ; fig. fain. Om toegevendhouden; fig. Men kan hem naauwelijks
laeid vragen ; Faire on Donner —,
tegenhouden ; Se faire tenir a -, Bi,*
Kwartier geven; fig. fam. Ne faire aueene schikking ongemakkelijk zijn;
can —, Ne point dunner de --, Geene
Crier comme -, Geweldig schreeuwen ;
toegevendheid gebruiken. *—, in de
Faire du bruit comme --, Een vreesegeslachto°ekenk., Kwartier, o. * —, als :
lijk leven maken; Etre fait comme -A —, Ter zijde.
sous ^ Slordig zijn ; fig. Cette fille est
Quartier-maitre m. Kwartiermeester , m.
toejourstine h -- épingles, Zij is al=
Quartier-rsestre, m. Kwartiermaker,m.
tijd opgedrild, Zij is altijd opgeschikt
Quartile, rn. zie Quadrat aspect, et Quaalseene pop ;. J'ai couru les -- coins et
drasure.
Ie milieu de la ville , Ik heb. er de ,dan Quar tin , m. eene Ital. munt , Quartino , m.
sche stad om doorgekruist ; Marcher
Quarto, zie In.quarto.
h - pates , Op handen en voeten looQuartuaires, m. p1. weleer, op de grenzen
pen. * -, Vierde. * -- , m. Vier , vr. ;
van Polen en Volnië, Grensruiters ,
van hier : - de clhifFrre , soort van rotm o meere.
ten- of muizenval , Pier, vr. * - • in
Quarz, m. zekere steen , Quarz, m.
liet kaartsp. , Vierde, vr. , op dob
Quarzeux, use , adj. Quarzachtig,
heist. enz. , Teer , vr.
Quarz-n2aguésieu , m. verscheidenheid van
Quatre-ailes , rrir pl. weleer , in 1680
magnesia.
meende men eenden met vier vleuge§ Quasi , adv. w. gebr., Bijna , Bijkans, I
len te hebben ontdekt , waaraan meta
Schier , Als het ware.
dezen naam gaf, Viervleugelige een Quasi-contrat, m. Stilzwijgend verdrag , o.
den , m. meerv.
Quasi-délit, m.Onopzettelijkemisdaad, vr.
5 Quasimodo ? : als : Dimanche de (la) -, " Quatre-a-la-livre, m. soort van kersenboom.
-

f

,

-
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QUER,

Quatre-etnences, fi pl. Pier zaden, o. mrv.,
zie Semence.
Quatre-vinge, m. zie Chien d'Artois.
Q natre-vingt-dix , adj. Negentig.
Quatre-vingt-dixèrne , adj. Negentigste.
Q uatre-vingc.dix-neuf, adj. ATegen en ne
gen tig.
Q uatre-viugt-dix.neuvième , adj. 1k7egen en

negentigste.
Quatre-vingtième , adj. Tachtigste.

QuaEre-vint, adj. Tachtig.
Q uatrième , adj. Vierde. * _ , in. Vierde
(da2),ns. *_, Vierde (deel), 0.
Vierde , vr.
Q uatrièrnernent, adv. Ten vierde, In de
vierde plaats.
Quatriennal , le , adj. Vierjarig.
Q natrino , ill. eene lea!. nsunt , Qnatri.
no, M.
Quatronillé, adj. in. , als : Poll - , Haar,

dat met de hoefdkleur van een' hond
vermengd is , a.
L

Q uatuor , m. in de muzijk , Quartet , vr.
Quayags, ei. zie Quaiage.
Q ue, pron. relal, , 4. fly. Wien, Dien,

Welken , J;Jfjg
Die , Welke; van
liter: Ce -, Hetgene, Wat-,
pron. inter. Wat ? ; - dites-vous ? , I'Vat
? * , coni. Dat. -9 na
tenen vergroot. er. , Dan; Pius grandZegt gij

moi, Greeter dan ik. -., bij cent
vergelijking, 4/s ; Aussi grand - mol,
Zoo groot , als Ik. * _ , em een' wensch,
enz. uit te drukken , als : Qu'il fasse
ce qu'il voudra , Laat hem doen , wat
hij wil, Hij doe, wat hij wil, Qu'il
sorte, Hijga uit, Dat hij niega, Laat
hens uitgaan. *_, Opdat. *-„In.
, na 11 y a , Sederc. *-„Hoe,
dien.
»át; - cda est bean! , Liet schoon is
dat!, Wat is dat schoon! *_ ter
versterking , als : Cest one qualité né.
Cessaire dans une fezme - la douceur,
De zachtheid is cent noodzakelijke
hoedanigheid in tent vrouw. , staat
dikwijls voor Si , Quoique , Quand,
Puisque , Parce qua, Lorsque , Comme,
-.

etc. overtollig, als: Qise Si vous
m'objectez, Indien gif mij tegenwerpt.
*__, als: Ne. ..que, Slechts, Enkel.

*__, Lam. Ten deels , Half, - bien mal, IHlalfgoed, half s/echt.
Quel , lie , ad j . Wie , ['Ye /k , Welke , Hoe.
danig ; Queue femme est -ce ?, Hoeda
nige vrouw is he:?, 1J'at voor eene
vrouw is het?; QueUe heute est-il
Hoe laat is het? *bij uitroepen
als: - maiheur! Welk een ongeluk!,
lisse ongelukkig! ° - , als: - que soit,
- qu'iI soit 2 Qtselie que Ooit 9 Queue
?,
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qu'eile solt, Quels quo solent, Qnels
qu'iis soient, Hoedanig dezelve ook Cij
. of Zijn , Van welken aard dezelve ook
zij of zijn , ens. als: fam, Tel—,
Teile queue , Tels quels , Telles queues,
Middelmatig , Zoo , zoo , Tusschen hei..
den , Noch goed noch kwaad.
Q uelconque , adj. Van wel os card ook,
Hoc ook genaasnd , Hocoanig ook , Ee
nigerhande. *, als: Ne.. .. -, Gee..
teer/ei , Geenerhande.

Quellement , adv. farn. in: Telie,nt
Zoo, zoo, Tamelijk, Redelijk, Tui.
schenbeiden.
Quelque, adj. Eenig, Dc eene of andere.
Deze of gene; - chose„ lots ., o.;
- peu d'argent , Een weinig geld, o.;
Lam. - sot, ik ben daartoe niet zot
genoeg. *-j, p1. Quelques , Lenige,
Sommige. -, als: - ... que, Welk
. . . ook, Hoedanig . .. ook, Wat...
ook. adv., als: - ... que, Hoc
. . . ook , - sage qu'il soit, Hoe wijs hij
ook zij. -, Ongeveer , Omstreeks,
Omtrent ; II a soizante ans., hij is
ongeveer zestig jaar.
Q neiquefois , adv. Somtijds , Sows .l Som.
wijlen.
Q uelqu'nn, m., Quelqu'une, f. Iemand,
us.

, Eenig , Eenige.

Q u'en-dira.ton , m. Wat zal er de wereld
van zegg en , 0. ; lYlépriser le - 1, Zich
niet aan de praatjes der menschen
Storen.
Quenoulile , f. Rokken , Spinrokken
Spinrok , 0. fig. Tomber en -, Erfelijk zijn in de vrouwelijke linie;
fam.ï L'esprit est tombé en -,dans cette
famille, In die familie hebben de tîieis.
jet meer verstand, dan de fongens.
*_, Rokken, ifetgene op het rekken
is, o. ; fig. fain. Aliez flier votre ,
Bemoei u met geene mannenzaken.
*_, als : - de lit, Stijlen van een ledekanc , es. nsrv. - , bij touwsi. , Stok,
waarop de hennep wordt gewonden, rn.
*_, Naantje, Dwergboompje met eon'
regten stam , 0.
Quenouiulée , f. Rokken vol , o.
Qnenouillette, f. bij giet., Stopijzer, 0
*_ , scheepsv., Spiegelseuk, m.; treillage , Ztvichcingbout van het onder'
want , na.
Querat, in. Onderste gedeelte der scheep:huid, a.
Q uere ll e,f, ffrakeel,o., Twist, on., GeonOneeuigheid, vr.; Avoir schil.
Etre en - avec q. q. , Twist met iemafld
hebben, Met iemand overhoop leggen;
Prendre - , Twist krijgen; Entrer dans
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DePI aan Benen twist nemen;

Embrasser, Epouser nu Prendre la — de
q. q.., Iemands partij in eersen twist
niezen; Prendre — pour q. q. , Iemands
partij met ijver ornlaelzen; fig. -- cl'A?Iemand, Gezochte twist, Twist zonder
reden, vr.
Quereller. V. a. Twisten spet, Krakeelen
anet.; *--,e,ijven, Beknorren, *..._
(se), v., pr. Twisten , Vu ist krijgen,
C?neenig worden, Krakeelen. *—, V. n.
Twisten.
Qnerelleur, use, adj. Twistziek.- * -, m.
T:vistzoeker, Ruzieha.aker, m.
Querelleuse f. Twistzoekster, Krakeel.
ster , vr. ; C'est nee — perpécnelle , Zij
is eene aanhoudende_ krakeelster,
Quérimonie, f. dlanklagt voor de geeste.
lijkt
ke regters , vr.
Quérir,, V. a. falen, Afhalen; enkel in
de on/sep. w. niet Aller, Venir et Envoyer, als.' Aller — , Gaan halen ; Venir — , Komen halen ; Envoyer —, Om
... zenden, Laten halen.
Questeur, m. bij de oude Rom. , Schat.
meester, Questor , m. *—, weleer aan
de akademie van Parijs, Penningmeester , m. * — , van staatkundige genoot
-schapen,Pigmtr=
Question, f. t'r : g, vr Faire une ---,
,Eens vraag doen ; Éluder une —, Eens
vraag ontduiken ; Accabler q. q. de questions, Iemand met, vragen bestormen.
* — , Vraagstuk, Vraagpunt , Punt in
geschil , Geschilpunt, o. ; -- préalable,
Voorloopig vraagpunt, o. ; van hier:
11 est — de. . . , Iet is te doen om. •.,

Men handelt o- er ...; De quoi est-il
- ?, Wat is er te doen ? , Waarover han de t nsen? *—, Pijniging, P jnbank,
vr. ; Mettre on Appliquer à la --, Pij
ank brengen; fig.-nige,Opd^j!
Mettre q. q. à is — , leihand kwellen,
pijnigen , folteren, Hera lastig vallen,
Questionnaire, ei. weleer, Pijniger,Betal,m.
Questionrer, v. a. Tragen , Ondervragen.
* — , Vragen, Uitvragen,
Qaestionneur, m. Vraagal, Trager, m,
Questionneuse, f. Vraagal , vraagster , vr.
Questure, f. S hacnseesterschap, Penningmeesterscl1ap , vr.
Quête, f. Zoeken, o., Zoeking, vr.; É.
tre en — de , Zoeken , Zoeken naar,
Opzoeken; Se metre en —, Gaan zoeken. *--, bij jag., Speuren , Sporen,
Opsporen , o. ; Chien bon pour la ---,
Goede speurhond , ei. * --, Geldinzame.
ling, Collecte , vr. ; Faire One — pour,
.Eens collecte doen voor; Aller k la —
]Faire uLe --, Geld inzamelen. --,

scheepses. ; Uitschieten van den steven, o.
Quc^ter, V. a, Opzoeken, Opsporen, Zooken ; fig. — des louanges , Om lof bedelen. * —, V. a. et n. ,dalmoezen inza.
melen , Collecteren.
Quêceur, m, Inzamelaar van aalmoezen,
Collectant, m,
Quhteuse , f. Inzamelaarstor van aalmoe-

zen , vr.
Queue , f. Staart , m. , Zwans , vr. ; van
hier : Cheval (à) courte —, Kortstaart,
Bolstaart , m. ; van hier : — á --, Achter elkander; Attacher des chevaux -- à
— , Paarden achter elkander aanstaarten , Etre — k — , Elkander volgen ;
fig. Venir à Ia — lea leu , Na elkander
komen ; fig, finder son cheval par la —

De paarden achter den, wagen spannen;
Tirer Ie diable par la —, hard moeten
werken voor den kost ; Prendre une ai$
faire par la tête et par la —, Eens zaak
van alle kanten onderzoeken; Ecoreher
l'angui,ile par la — , zie Anguille ; Ii n'y
a riep de plus d ffic Ie a écorcher que la

—, filet einde is dikwijls het onoeije.
lijkst; Prendre le roman par la —, Za.
men leven, zonder getrouwd te zijn;
Quand on parle du loup, on en voit la —,
Wanneer men van den drommel spreekt,
is hij er, of komt hij; A la -- est le
venin., Le venin est à la -- , Het einde
zal den last dragen. * —, van bladen,
vruchten , enz. , Steel , m. * --, naam

, van verscheidene dingen , welke eenigzins naar oenen staartgelijken, Staa~ t,
on. ; La — d'un p, De staart van eene
p ; — dune eomère, Staart van eens
komeet , m. ; -- dune poêle , Steel eener pan , m. ; -- du mouliti , Draaiboom
(van Benen windmolen) , in.; — de Phiver, Einde van den loin/er, e.; -- d'un
rnauteau , Sleep van Benen mantel, on.;
d'une armée , Einde van een leger,
o, , Sloep , Tros , m. ; — d'une affaire
Einde eerier zaak , o.; fig. it n'y en a
de Si empêché que celui qui tient la — de
la poéle, De bestuurder eereer zaak heeft
de meeste zorg ; Ne point faire on laisser de — dans un paiment, Eene som ge.
heel afbetalen; Aller à sla -- , Teuir la
— , Se mettre à la -- , .achteraan gaan;
11 y a ene -- à la porte du spectacle ,
Er staan eene menigte nienschen, de
eens achter den andere; aan de deur
van des, schouwburg. *—, Biljardstok,
M. , Queue, Keu, vr. * — Breedste
gedeelte van de treden tiener wentel.
trap , o. *--, Wijnvat van anderhalf
muid, o. * —, Slijpsteen , m. * _ , bij de

Turk, , als : Visir I trois queues, Vizier

Mi
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met drie paardenstaarten. in.
-, in
de kanselarijen , als : Lettre scellées sur
double -, Bieven , welker zegelstrooken door dezelve Izeengaan, M. mry.;
Lettres scellées sur simples queues , Brieyen , weRer zegel op dat gedeelte van
liet parkenent is, dat men afsnijdt,
om er het zegel aan te /2angsn.
bij schrijnsv. 5 enz. , als : - d'aronde,
Zwaluwenstaart , m. bij boekb.
Onderste gedeelte van de bladzijden,
0. ; Rogner un livre par la tote et par la
, Een boek boven en onder besnoeljen.- , in de bouwk , Einde , Uit. einde , o. , Point , vr.
aan soinmige dingen, b. V. eene viool, Staart,
7fl. * - , in den nek , Staart , an.
scheepsw. , als t - de rat. Slurp (aan
eentouw of loopend end), vs. -, aan
een mes , gedeelte dat in bet hecht
gaat , Stife , vr., in de toonk. , aan
cone muzijknoot , Staart , m
-, in
bet pikettes , Mcrkje , o., Legpenning,
vr.
bij touwsi., als: - de chan.
vre , Bos hennep , in.
, als : - de
cochon , zekere boor; - de renard, zebore beitel; ook : l7ossestaart, m.
bij veearts. , als : Queues de rat , zie
Arétes. * -, in de plantk. , Staartje,
Ka tie , a.
Q ueux , m. veroud. , Kok , m • , Wet-

Steen, M.
Q ui , pron. absolu , 1J'ie ; - pence ainsi,
doit agitde mé rn e , Wie zoo denkt , nsoet
even zoo handelen ; C'est a - mieuX
mieux , In de wed. * _ pron. interr.
lYle?, Wien? *__, pron. rél., IVie,
Welke , Wat , Die , Wien , Welken.
Qsia, adv., ale : fain. .Ere a - 1ir.
stonod Zijn; iVlettre a -, Doen ver.

stemmen.
Quibss , na. pop. , als : Avoir du .- , Geld
hebben.
Q siconque, pron. 41 wie, Wie.
§ Quidarn, in. bij regtsgel 2, Zeker man,
Zeker iemand, m.
§ Quidase,f. bij regtsgel , zekere vrouw,vr.
Quidiac , in. zie Gujdeau a isautes étaHères.
Quiescence, adj. f. Zender giSting.
Quiet , ète , adj. veroud.., Gerust , Kalm
Stil.
Qsiécisme , in. Stille bespiogeling , vr.
Q/eiëtisysus, 0.
Quiétiste , adj. De leer vats liet quiltis.
mae volgend. *_, Quiëtiet , m.
Quietude, f. Gerustheid des gemoed:,
Zielerust 0.
Quignon , m. bas , Hemp, Tiacht (brood), vr.
,

Qsilboquet, in. bij schrjnw., Gaathout,

Quillage , us. , als : Jjroit de

-

2

t.

liaye%-
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regt, hetwelk koopvaardijschepen be.
talen, wanneer zij voor do eerste
maal komen , 0.
Quille, f. scheepsw, Kiel, vr. °.—, Ke.
gel , m.; Jouer aux quilles.) Kegelen;
spr. w. 11 y est reçoi comine us chien
dans on jeu de quilles , [Jij is er gezien , als do kat bij het spek ; Trons.
Oer son sac et ses quilles , Met zak en
pak vertrekken ; Donner a q. q. son sac
et ses quilles , Iemand do dour uitja.
gen. * — , iWootetok , m. Stokje,
om aan do vingers der handschoenen
dorzelver vorm te geven, a.

Groote ijzeren wig , vr.
Q uiller , V. n. Met tenon kegel naar den
bal gooijen , om te zien , wie eerst

spelen zal.
Quillette , f. Stek , m.
Quillier, ei. Kegelpiaats, vr.

Alle
kegels, m. meerv.
soort van groo.
te guds der radermakers.
Q sillon , m. Kruis aan een degengevest , t.
Quillot , irs. te Konstantinopel , zekere koren maat.
Q sin , m. in zontk. , Vergaderbak , t».
Quinaire, in. Kleinste gedenkponning, t».
Q sinaud , de , adj. w. gebr., Verlegen,
Beschaamd.
Quncaii1e , f. Ijzerkraam , vr. ; Marchan..
dioes de —, Allerlei ijzer. en koper.
waren, vr. meerv.
Q ulucaillerie , f. ijzer- en koperwaren
vr. meer v.
Quincaillier ,, in. lJzerkooper ,, t».; Bouti..
que de -, JJzersvinkel, m.
Q sinconce, m. Ruitswijze planting, vr.,
Qesincuns, t».
Q uincunce, adj. m., als : Aspect -, 2fstand van 550 graden tesschcn twee
planeten, t».
Quisdécagone, m, Vijftienlsoek, no.
Quindécetnvirs, m. p1. Vijftienmannen,
m. meerv.
Qsindenté , ée , a d j. Vijitandig.
Q sine, m. Twee vijven, vr. mn'.
in het lotto, Quine , (d. 1. vijf not».

mere ,) vr.

Quiné , ée , adj. Vijfaan vijf'.
Qsinette , f. eene ovolle stof.
Quinola, m. in het reversespel, Harten.

boer, t».
Quinquagénaire , sdj. Vijftigjarig.m. Vijftigjarig man , Vijftiger , no.
Quinqusgesime, f. Zondag quinqnagesi.

ma , (d. 1. zondag voor de vaston,) t».

Quinquagésimé, ée , adj. in de plantk,,

Vijfhoe kig.

Quisquatries , f. p1. bij de Rom., feesten
ter core van J.1inerya , zie Panathnéeg.

87

QuIN

QUIT.

Quinqué , m. 'zeker muzijkstuk.
Quinquédenté, ée, adj. Vijftandig.
Quinquenelle, f. veroud. , Vijfjarig uit.

voor en. Bene va Paschen , Van palmzondag tot quasimodo.
Quinze, adj. Vijftien; — jours, Veertien
dagen ; Les Quinze-Vingts , bópital des

stel van betaling, o.
t/ijfjarige feesten , o, meerv.

Quinze-Vingts, zeker gasthuis voor Soo
blinden ; Un Quinze-Vi gt , Een blinde
man uit dit gasthuis , m.; Quinzevingts, zeker touw aan sommige visch.
netten; Donner — ,, Yijfsien voorgeven;

twee teerlingen.

fig. I1 pourrait bien donner — et bisque
b son frère dans cela , Hij kan daar-

Quinquennal, le, adj. Vijfjarig; Tètes
quinquennales , on : Quinquennales , f. pl.
§ Quinquennium , m. Vijfjarige studie, vr.
Quinquenàve , m. zeker dobbelspel met
Quinqueporte ,. m. zeker vischnet.
Quinquerce, m. Prijs in vijf soorten van

gevechten , m.

Quinquérême., m. Galei met vijf roei-

banken , vr.

Quinquina , m. (geslacht van planten,

waarvan Benige voortbrengens) Kina,
yr.. Koortsbast , ris.
Quint, m. Vijfde (deel) , o. * —, adj. m.
Vijfde ; enkel in : Charles —, Sixte —,
Karel de Vijfde, Sixtus de Vijfde, u.
Quintadiner, V. n. van een orgel , Een
valsch geluid geven.
Quintaine , f. Paal • m. , waartegen mr.•En
pijlen en speren wierp.
Quintal, m. Centenaar, m,., Quintaal, o.
Quintau , m. Hoop schoven , Gast , m.
*—, Hoop takkebossen , m.
Quint-d'écu , m. te Bologne, zie Piastre.
Quinte, f. in de toonk., Kwint, Vijfde,

yr. *—, zeker speeltuig, Kwint, Vi

ola , vr. ; — de flute traversière, .flit

vr. * -- , in het piketten , . Vijfde , vr.
*_, in het scherm., Quince, vr. *—,
Hoest, Kinkhoest m• * —, Tierdendaagsche koorts , jr. * —, fain. Gril ,
Kuur, vr.

Quintelage , m. Ballast , m. * -- , in som

streken, Hètgene iedere matroos-mige
voor zijn gebruik mag rnedenemen, o.
Quinter , V. a. De keur op (goud of zi lver) zetten , Stempelen. * — , v. n.
weleer in de toonk., Quinteren.
f. Zuiverste geest van iets,
m,, Quintessens , vr. ; fig. Beste , a.,

Quintesseree,

Bloem, Quintessens, vr.
Quintessencier, v. a. Uitpluizen.
Quinteux, use , adj. Grillig , Wonderlijk.
Quintidi , m. lijfde dan eener decade, mu.
Qssintil, le, adj., als: — aspect, f'fstand van

graden tusschen twee planeten , m.
Quintin, m. zekere stof, Q,uintin, mu.
Quintuple, adj. Vijfvoudig. s—, m. Vijf
vond, o.
Quintnpler, V. a. Inlet vijf vermenágvul•
digen.
Quinzain, adv. Pijftien d ne vijftien.
Quinzaine, f. Vijftiental o.; Une -- de,
Vijftien. *-=, Veertien dagen, is.
aneerv.; La — de Ffques, Eene week
72
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in zijn broeder wei honderd voorgeven. * -- , Vijftiende. * -., m. zeker
spel, Quinze, o.
Quinzième, adj. Vijftiende. * —, m. Vi j f
tiende (dag), na. *—, Vijftiende (deel),
o. * — , f. D ubbele octaaf, vr.
Quinzièmement, adv. Ten vijftiende, In
de vijftiende plaats.
Quiossage , m. zie Action de quiosser. * —,
zie Cuirs quiossés.
Quiosse , f. bij looij. , enz., Wrijfsteen ,

om de huiden van alle onreinheden to
zuiveren , m.

Quiosser, V. a. bij looij. , enz. , Met den

wrs j feteen (de Buiden) wrijven , om
er alle onreinheden uit te maken.
Quioulette, -f. soort. van net.
Quipos , m. p1. zekere wollen touwen met
knoopen, waarvan zich de Amerikaan..
sche wilden als van schrift bedienen.
§ Quiproquo, m. farm. Misslag , ( wanneer seen liet eeue voor het andere
zegt ,) Quiproquo , m. ; van hier : -d'apothicaire, Vergissing van een' apotl2eker, vr.
Quiqueron, m. w_ gebr., Nachtwerker, m.
Quirinales, F. pl. feesten ter eere van Romulus (Quirinus).
Quirinus , m. zekere godheid bij - de Sa.
bijhen, Quirinus , m. 'u—, bij de R,omein., bijnaam van Jupiter en van
Mars, Quirinus , vn.
Quiris , Quirita , f. bijnaam van Juno,
Ouirita , vr.
Quis, m. zekere bergsteen , Kies, m.
Quittance, f. Kwijting, vr., Kwijtbrief,
in., Quitantie , vr.
Quittancer, V. a. Quitteren , Voldaan op
iets zetten.
Quitte, adj. Niets meer schuldig zijnde;
je suis -- avee vous, Ik ben u niets
meer schuldig ; Tenir q. q. —, Iemand
van zijne schuld ontslaan. *--, in
koopcontracten, Vrij , Bevrijd. * --,
adv. , als*: Jouer à — ou double , Spelen

om gelijk te zijn of om dubbel te betalen ; Jouons — ou double ou — an
- double ; hui tte of dubbel ; fig. Jouer a
— on (à) double, Alles op het spel zet-
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gong Het uiterste wagen. , ah
Être a - , Kamp op zijn ook: Elkander niets meer schuldig zijn, Pan ei.
kane/er afzijn ; farn. Faisons - -,
ou : - a - , Laat ons gelijk rekenen,
Laat ons onze zaken vereffenen; Spr.
\v. - a - e t bone arnie, Gelijke reke
niagen en goede vrienden ; Nous voi l à
- a - , Nu hebben wij elkander, niets
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Quitus,. fl1. bij het flnanciewez. , Quitan.
eie,vr.

Qui-va-Ik , adv. in het krijgsw. , Wer da?
Qui-vive, adv. zie Quiva.lâ . *, in fig.
fain Etre cur le - , Op zijne hoede zijn;,
van hier: Cet homme eat toujours soy le
- 3 Llij is zeer schroomvallig ; ook:
'Hij is zecr"naauwlettend, stipt.

Quoaille, zie Coaille..
te wijten Je vous er, tiens -, ik scheid Qaoailier, V. fl. van een paard, Bij het
het u kwijt. *_, adj Ontslagen, Outopstijgen den staart bewegen.
lieven , Bevrijd; van kier: En etre - Quocolas, te. Giasst een, M.
pour Ia peur , Er met de vrees afko- Q aol , pron. Wat ; van izer : Avoir de -,
uien, Met de vrees vrij komen; faut Middelen hebben, Rijk zijn; Avoir de
- être content, Genoeg hebben , om tepour ou a' être grondé , Ik zal er met
cene berisping afkomen.
'reden te zijn; Avoir de - s'amuser, Jeu
hebben, om zich mede te vermaken;
Quittement , ads hij regtogel. , Vrij van
Avoir de - Vivre , Genoeg hebben,, om
alle lasten en SC/sn/den.
vats te leven ; Dounez-moi de - crire,
Quitter, V. a. Verlaten, 1/an . . afgaan.
* - , Verlaten ,
Geef mij stof tot schrijven; - que:,
Zich verwijderen van
iVat ook ; - que vous disiez, Wat gij
of uit . . . , J7 rlaten , Verzaken,
ook zeggen moogt; Je ne sais —, us.
Zich verwijderen van; fig. - le chemin
Iets , Zeker iets, 0. *_ pron. interr.
de la vertu, Het pad der deugd verlaWat?; A - sert le mérite sans protec.
ten. ' - , Verlaten, Afzien van, 4ftion ? , Waa.rsoe dient verdienste zonder
leggen. - , Verlaten, Zich verwij.
bescherming ? , pron. til. Welke,
deren van, Laten rusten, Vaarwel zeg'—,
gen.
. Hetwelk , Die , Dat, Wat ; van hier:
Uitdoen, Uittrekken, Afleg.
gen, 4fdoen ; van hier: fig. - larobe,
bij regtsgel. , - faisant , Hetwelk doen.
do , Die doende. ' part. admirat.
etc., liet vak van regtsgeleerde , enz.
verlaten. * - , als : van eenen boom
floe , Wat; -, vous avez fait teUn. cho
- les feui ll es , Zijne bladeren verliece ! , floe , gij hebt zoo iets gedaan
zen ; van eenc vrucht : - le noyan, Q uoique, conj. Hoewel , Alhoewel , Schoon,
Fan den steen gaan. - , Verlaten,
Ofschoon ; Quoiqu'on soit sage, ii faut
Loslaten; van hier : - prise, Loslaten,
èviter les tentacious, Hoewel men wijs
is , moet men de verleidingen mijden.
Pan iets afzien, Uitscheiden„ Ophou.
den ; fi g. Van zijn voornemen afzien.
Q nolibet, rit. Beuzelachtige scherts, La*_, Overlaten , als : - la place, Dc
ge boerterij , vr.
plaats ruimen; fig Wijken Zwichten.
Quote , adj. f. , als : — part, 4andeel,
* -, Zich verwijderen van , Ontsnap.
Deel, o.
Quotidien , nue , a dj. Dagelijkse/s Pain —,
pen, Ontglippen. -, Opgeven, als:
Dagelijkse/s brood; spr. w. C'est son
Qui quitte la parte la perd , Die het
pain - , Das is dagelijksch brood bij
spel opgeeft, verliest liet; lig. De aanhouder wint. , Ontslaan, Bevrij.
hem. ' -, Alledaagse/s ; .Fièvre quotiden, Vrijstellen; Je vous quitte do...,
dienne , 4lledaagsche koorts , vr.
, Quotient, na. in de rekenk., heegene uit
ik ontsla U van . . . , i/c scheld n .
*
,
: eene dec/ing voortkomt, Uitkomst, vr.
kwijt.
V. U. in sommige spelen,
Het opgeven.
Quotité , f. Deel , 4audeel, o.

It, tn. de achttiende letter der lettcrq
lijst , R , vr.
Rabab, m. soort van 4rabisch maar.

speeltuig.
Rabhchage, in. farn. Gedurige herhaling, vr.
Rabâcber, V. fl. fain. Gedurig 1oct zelfde

zeggen.

R,abhcheur , m.„ Rabâchense , f. fain. Die
gedurig het zelfde zegt.
Rabais , in. 4fslaan , 0. , Vermindering
van prijs,, vr. 4fslag, m., Korting , vr.; S' vouS voulez me faire na
.- , indien gij mij iets wilt laten koeten. 9 bij regtsgel. , als 1 Adjudici .
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tion an -, Toewijzing of Aanberteding
aan den minst aannemende; Proposer,
Donner nu- 1Vlettre tin '<ou"vrage 'au -,
Een werk (laten) aanbesteden.
Rabaissement, m. l'ermin'dering (van de
waarde des gelds) , vr. ; fig. Vernedering, vr.
Rabaisser, V. a. Verlagen, Lager maken,
4fnenaen, Lager hangen , Lager plaat sen, *- , In waarde doen verminderen , elfzetten; fig. I7ernederen ; van
hier : fig. fain. - le caquet de q. q. , Iemand den wond snoeren, Mens een' minder hoogen toon doen voeren, * -, Afkeuren , Verkleineren , Verachten. * --(se) , v. pr. fig. Zich vernederen , Zich
verootmoedigen.
Raban , m. Touw , waaraan een vischnet
bevestigd wordt, o.
s
Rabaner , V. a. scheepsw.,. Rabanden insteken.
Rabans , m. pl. scbeepsw., Rabanden , m.
meerv..; - d'envergure on de têtiëres,
Rabanden, waarmede men her zeil aan
de ra slaat, m. meere.; - de cr"oisure,
1Vokbindsel , o, ; - de sabords, Poort
waarmede men de poorten-touwen,
sjort, o. meere. ; - de pavilion,
gers van tie vlag , no. meerv. ; - de
harnac , Scheerlijnen der hangmat, vr.
meerv.
R abanter , V. a. scbeepsw. , zie Enverguer.
Rabat, m. Bef, vr. * -, Rand van het
afdak eener kaatsbaan , ns. * - , in het
kegelsp. , Weeromslag , m. *--, bij jagers, Bijeenjagen van liet wild, o.
* -, bij bloem. , Zijbladen , o. nneerv.
* - , bij wasbleek., ze/ter stuk grof
lijnwaad. • -, bij orgelm., stuk leer
in de blaaobalken. * - , zeker werktuig om regie lijnen te trekken. °.-,
Ligre verw , vr.
Rabatage , an. Zuivering der wol, vr.
Rabateau.., Rabat-eau , m. aan eenen slijp steen, Stuk leer, dat her overtollige
water afstrijkt, o.
Rabat-joie , in. fan. Stoornis, vr. * -,,
Preugdestoorder , .preekspel , m.
Rabattre, v. a. 1Veêrslaan, Doen neer komen. * - , Neerstrijken , Plat strijken, Glad strijken; van hier: - les
ornières , De sporen lijken ,-fig. - l'or-

gueil , la fierté , ou (fare.) le caquet de
q. q., Iemands hoognnoed fnuiken, ver nederen. * - , Afslaan , Den prijs ver
elflaten; van hier: -- de-minder,
l'estime qu'on avait pour q. q. , Iemand
tuinder achten dan te voren ; - de ce

que dit q. q, , Niet alles gelooven, wat
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iemand zegt. * -, Terug - slaan; fig. les coups, TPertoornden bevredigen ; ook:
Het gevaar afwenden; ook : Iemand
gunstiger stemmen. * - , in de rijscb.,
als : - des couchettes , Het paard de
twee achterpooten te gelijk doen neder
* - , bij regtsge 1. , als : - un-zetn.
défaut , Een défaut herroepen. * -, bij
knoopenmak. ; enz., Schuin maken. *--,
bij smed. , De hamerslagen onzigtbaar
maken, Glad kloppen. *_, bij jagers,
als : - le Bibier, [Je; wild bijeen drijven. * -- (se) , V. pr. bij jag. , Zich
weder nederzetten , Weder neérvliegen ; fig. Se -- ser q. ch., Over ... ko-

men te spreken , Op ... komen ; ook:
Se - á ne demander que ..., Zoo ver
afkomen om slechts ... te vragen. °.-,
V. U. Van den weg afgaan , Omslaan,
Inslaan.

Rabat-ti , ue , adj. , als : Épée rabattue
Degen zonder snede of punt, m.; Dames
rabattues , zeker tiktakspel.
Rabattue , f. scheepsw. , Vertuining van
het halfdek, den bak en de kompanje,T vr.

Rabbi, m.. Rabbi m.
RRabbin, no. Rabbijn, M.
Rabbinage , m. Studie in de Rabbijnsche
boeken , yr.

Rabbinique, adj. Rabbijnsch..
Rabbinisme, m. Leer dr Rabbijnen, vr.
Rabbiniste, m. Aanhanger ven de leer
der Rabbijnen , m. * -, Beoefenaar
dep- Rabbig nsehe, boeken , ns.
Rabcloïde , adj. f., als : Suture - , Pijlnaad, m.
Rabdologie, f. Rekenen met staafjes, o.
Rabdonuance, Rabdomancie, f. Waarzeg-

gerij met wvigchelroeden, vr.
Rabêtir, V. a. pop. Tferbeestelijken, Dom
maken. * -, V. U. Dommer worden,
Dom worden.

Rabette, f. in de plantk., zie Navette.
Rabiole , zie Rave.
RIble , m. Ruggevleesch van een' haas
of kejni jn , o. ; fig. boert. , als : I1 a les
épaules larger et le - épais, Hij heeft
breede schouders en eenen dikken rug.
* - , bij scheik. , Roerhaak , m.
bij de bakk. , l/uurhaak , ns. * -, bij
loodg. , Strijkstok , m. , Rakelijzer , o. * - , bij orgelmal., Gietvorm,
n:. * --_, Buikstuk van een schip, o.

Rablé, ée , adj. zie R .blu.
Rablu , ue, adj. Wel voorzien van ruggevleesch , Dik van rug; fig. boert.,
Een' dikken rug hebbende.
Spanning langs de kiel van
eest schip, v r.

Riblure , f.
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Rabonir, v. a Beter maken.,

1

Vo

n.

Beter worden.
Raborder ,, V. a. Herentere.
Rabot , m. Schaaf, i'r. ; fig. fan. Passer
Ie - sur q ch. , Y donner Un coup de

, Iets beschaDen.

Kali'A'loet,m

* - , soort van steen.- , als : Rasoir
a - , sosrt van scaeermet , waarmede

men zich niet snijden kan. Thinsc/soff'el, vr.
Raborer , V. a. Schaven , Glad st/saven;
fi g. fans. Beschaven. (Kalk) beslaan.
Raboteur, an. Sc/saver, na.
Raboteux. use , adj. Ruw, Oneffen, Ho/sbelig ; fi g. Ruw , Hortend , Stootend,
Onbesclaaafd. *__, m. een vitch.
Rabougri , in , adj. Niet wel gegroeid,
Krom , Knoesti ; fi g. Klein en mismaakt , Klein en gedraaid , Scneef.

Rabougrir, v. a. Den avasdom beletten,
(se) , v. pr.
Krom doen groeijen.
Onderblijven , Achterblijven , Niet
'wel groeijen.
Rabouillère , f. Konijnen/zol, Konijnennest, 0.
Rabooqoin , fl1. zeker driesnarig speeltuig
der Hoctentotren.
Raboutir, V. a. pop. dan elkander zetten
of naaijen.
Rabrouer, V. a. la m . Toesnaauwen , BegraauWen , On vriendelijk bejegenen.
Racages , m. pl. Rak , o.
Racailie , f. fain. Schuim van vol/c, Ge-

peupel, Gespuis, G'aauw, o. ; fig. Uitschot, o.
Racambean, m. Schuifring aan den mast
eener zei/sloep , m.
Racanette , f. bij jag. , zie Sarcelle.
Eaccotnmodage , m. Herstellen , 1/erstel-, Perstelgeld , Lapgeld
Zen , o.
, Stopgeld . o.
Raccommodemenr , na. Verzoening , vr.
Racconarnoder , v. a. Herstellen , Verste! -

len, Oplappen, Lapgen, Stoppen, las
orde brengen ofsc/siieken.
- , VerbsIT7erler goed
uren , Beer/saven.
maken. * , Bevredigen , Verzoenen.
*_ (se), V. PT. Zich verzoenen.
Raccommodeur, ras. Verste/ier , Lapper,

Stopper, ass.
Raccommodeuse , f. 1/orsteister , Lapseer,
Seopscer, yr. ; - de dezatelles, Kanten.
stejaster , vr.
Raccordemetat, na. 1/ereeniging, Gelijkm
making, vr.
Raccorder, v a. I7ereenigen, Verbinden,
- , Anders stemGelijk rnaren.
men , Op nieuw stemmen ; fig. Bevre-

eligen.
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Raccoaaplcr, v. a. Weder zansenkoppelesi
of paren.
Raccourci , ie , adj. Verkort , 4fgekort,
van hier A bras - , Met alle kracht.
:

Te kort.m. zekere sc/si/dcrij, Verkorting, vr.Uiterek.
5e!, o.; van hier: En -, In het kort,

Kort, Bij wijze van uittreksel, Be.
knopt
Raccourcir, V. a. 1-'erkorten, Korter ma-

ken , Bekorten , InLorten ; - le bras,
Den arm intrekken; fig. Tot een' min-

deren staat brengen.
Raccourciooemetat , rn Verkorting , inkordug , Be/coating , vr.
Raccoutrement, rn w. gebr. , Verste//en, o.

Raccoutrer, V. a. w. gebr., Verste//en
(kleederen).
R accrocher , v a Woder ophangen , We.

der aan den haak hangen; fig. fans.
(van straathoeren ) Aanklampen , dan-

doen , Inroepen. _ (se) , V. pr. fig.
fan. Zich herstel/en , elan den eeners
kane winnen , wat men aan den anderen kant verliest; ook: S'— àq. ch.,
Zich aan iets (vast) grijpen , Zich aan
iets vast honden; fi g S'— a qcb., Zich
be/se/pen met , Zijne toevlugt nemen tot.
Raccrocheuse, f. laan. Straachoer , vr. (die
de voorbijgangers inroepe)
Race , f. Geslacht , o, dfkonaet, vr.

Hoop, na, Menigte, vr. , Geboefec, o.
* - , Ras , o. ; - d'homnaes , Menschen_
ras , o. ; van hier : Les races futures
Les races a venir ,, De toekomstige ge.
slachten , o. moerv. ; spr. w. Les bons
chiens chasoent de - , Cet homme choose
de -, Het is een goed kind, dat naar
zijnen vader aardt, De appel v.a/C
niet ver van den stam ; Cette file est
coquette , elle chasse de - , Dit meisje
is behaoogziek , zij s/acht hare moeder wat.
Racer„ V. fl. Jongen van den ze/fden aard
telen.
Rachalander, v. a. jpeder van klanten
voo rzien.
Rachat, m. Wederkeoping, J n houding ,
vr.; Vendre a la (on 00cc) faculcé de -,
Verkoopen asset het regt , ons het in to
trekken of aan te houden. *-->
Uitkoop, na. Vrijkoopang,
Loskoopirag , vr.
Roche, f. in de zoutk. , Maat , die 40 pond
inhoudt , vr. * _,> als de gondron,
Teerdroesem, na.
Racher, v. a. Vastmaken.
Rochetable, adj. Losbaar ; Rente , Los..
rente, vr.
Racheser, vs a. Weder koopen, Weder iu
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, Loskoopen , 4fk 0 open.,
koopet.
I7rjleoopen. * - , Uitkoopen ,. 4flossen
dfkoopen ; fig. - ses péchés par l'auniô..
ne , Zijne zonden door liefdegaven uit.
w isschen. Schadeloos stellen, Ver.
goeden, * - , in de bouwk , Verhete.
ren , Herstellen , Vereff'enen, Gelijk
waken; ook: Vereenigen, Zamenvoc.
gen. - (se), v. pr. Zich loskoopen,
vrijkoopen ; fig. Gekocht worden, Ver-

Biclure, f. Schraapsel, 4fschraapsel,
Itacolage, in. Beroep van werver, Wer.

goed worden.
Rachever ,, v. a. bij laarsenmak. , Voor de
laatste maal indoopen.
Rachialgie t f. Anggepijn , vr.
Rachis , m. Oloemsreng (der tarw ,
yr. * - , in de ontleedk. , zie Colonne

vertébrale.
Rachisagre , f. Rzlggepijn, Ruggejiclzt,ior.
Rachitique , adj. Met de Engelsehe ziekte
gekweld.
Rachitis , in. Engeiscise ziekte , vr. , Debhele leden, o. nieery.
Rachitisme, m. Roost in het koren , na.

Rachosis, in. Verolapping van de baizaks
-huid,vr.
Racinage , m. J'erw van notenboisters , vr,
Racinal, ni. Schoor, Steunbalk, Sent, na.
Racine , f. Wortel , in. ; - d'un arbre

Wortel van eenen boom , na. ; - cheve.
inn , Jiaarwortel , na. ; Prendre - , Wor.
tel schieten.- , plant , waarvan het
eetbare gedeelte in de aarde groeit,
Wortel , na. (ook : Knol. Blot, enz.)
0 _ ,
bij regtsgel. als : Fruits pendans
par les racines , Ongeoogste vruchten
vr. meerv.
in de ontleedk., Woral, nu. ; fi g. Wortel, Grond, na.
in de spraakk. , Wortel , m. , I'Vortol.
- , in de wisk. , Wortel,
woord , o.
m.; - carré , Vierkante wortel , na.
- cubiue, Teerlingswortel , na.
in de sterrek. , Pant:, van hetwelk men
de beweging der planeten begint te tel- , in de p)aritk. , als : - de
len , o.
de peste
colombo, zie Calnm!é ;
Pestwortel, m.; - saiivare , Spoeksel.
wortel , na ; - d'or , Goudwortel , na.
Rack, zie Arack.
Râcle, f. Schrabijzer, o., Schraper , na.
Râcleboyan, in. fain. Zager, Slecht vi.
oolspeler , na.
Râcler, v. a. Scfsrapen, Afkrabben. -,
de korennaaat , 4fstrijken. * _ Slecht
spelen, Zagen, Krassen. -, als: - legosier, De keel zeer doen, Door
t

.

de keel snijden ; '-' les boyaux , Snij.

dingen in de darmen veroorzaken.
Râcleur, na. zie Rftcle-boyau.

LUciOir, na. Schraapijzef , 0. , Irabber , na.
Rcloire,f. Strijkstok 3 m,, Strijkbout, o.

ven, o.
Racoler , V. a. Werven , Aanwerven.
Racoleur, mi Werver, Zielverkooper, na.
Raconter, v. a. Verhalen , Vertellen ; Lana.
11 nons en a raconté bien long, hij heeft
ons lang bezig gehouden.
Raconteur, na. fain.. Verhaler, Verteller, na.
Raconteuse , 1. fain. Verhaalster, Vertel.
ster , vr.
Racornir, v. a. Hard maken (als horen),
Ineen schroeijen. (se),v. pr. -Hard
warden, Verschrompelen.
Racornissement, m. Hardwording , vr.
Ineenkrimpen , o.
Racoupler, V. a. Herkoppelen.
Racquit , m. Wederwinnen , 0.
Racquitter, V. a. Weder winnen ; fig. - le
te m ps perdu, Den verlorenen tijd we.
der winnen. -, als : - q. q., Voor

iemand spelen , en het door hem verb.

reno en niet betaalde weder winnen.
*_ (se), V. pr. Het verborenc weder
winnen; fig. Se - d'une défaite par tine
victoire , Eene nederlaag door eene o.
verwinning herstellen.
Rade, f. Reeds, vr. ; - foraine, Roede ,.

waar allerlei schepen ankeren mogen,vr.

Radean , m. Vlot , o. Vlot , Hout..

vlot, o,
Rader, V. a. Op de reede leggen.
(Eene maat zout, enz.) afserijken.
Raderie , f. in Perzifi , Weggeld , o.
Radeur, tn ( Gozworen) meter, na.
Radiaires , rn Pl. Straalwormen, in, nary.
Radial, le, adj. Tot den radius behooren-

de ; Veine radiale , Straalader , vr.
rn. in de wisk. , Straal , na.
Radiant , te , adj. Stralend.
Radiation , f. Straling , vr., Schrap.
ping , fiitwissching , Doorhaling , vr.;
van hier : Obtenir sa - d'une taxe , Van
eene belasting vrij komen.
Radical, le , adj. Oorspronkelijk van bier:
fig. Lettre radicale , Ifortelletter ,. vr.;
Vice - , Ondeugd , welke andere voortbrengt, vr. ; Guérison radicale , Gene..
zing in den grond, vr.; Terme -, War.
in de atelk. , als :
telwoord , t.
, Uit
Signe -, Wortelceoken , a.
den wortel grotijend.
Radicalement, adv. In den grond, Ra.
dicaal.
Radicant , te , adj. Zich me; zijworteben
vast hecheend.
Radication , f. Wortelschieting , vr.
Radicule , f. Wortelspruit (van zaden), yr.
Radié , ée , adj. Straalswijze geschikt;
Fleur aadiée , Straalbboew , vr. ; Cou.

RADI
ronne radiée,. Straalkroon (op Benen ge:
denkpenning), vr.
Radier, m. sctzeepsw., Spits stitloopende
zijplank aan den voor. en achterste.
ven , vr.

Radieux, use, adj. Stralend, Schitterend;
fig. facta. Je I'ai trouvé -- , Ik vond hein
vrolijk en opgeruimd. * --, Stralend,
Stralen ui tsehietend.
Radio-carpien , nne , adj. Tot den Radius
en de voorhand behoovende.
Radio-carpienne-transversale•palmaire, f. ze kere tak van de straalader.
Radio-cubita1, Ie, adj. Tot den Radius en
den Ctibitus belsooreszde.
Radiomètre, m. Graadboog , Peilstok , M.
Radio- musculaire , adj. , als : Rarneau — ,
zekere spiertak.
Radio•palmafre , adj , als : Artère — i on
* -- , f. zekere handader.
Radio-phalangettien , m. zie Muscle long
iiéchisseur (da pouce).
Radio-suspalmaire , adj. on f. gedeelte van
zekere ader.
Raslis, m. Radijs, vr.
§ Radius , na. in de ontleedk., Elleboogs-

pijp, vr.
.S Radix, f. Radijs, vr.
Jladoire, f. Strijkstok (voor eene zout.
maat), M.
r adotage , m. fan. Wartaal , vr.
Sufferif, vr. ; Tomber dans Ie —, Suf
worden.
Radoter, V. n.
areaal spreken , Per.
kindscht zijn, Suffen; fig.. fam. War.
taal of Onzin spreken , Raaskallen.
Radoterie, f. fain. Wartaal , vr.
Radoteur , m. Suffer , Iemand die ver•
kindscht is , m.
Radoteuse , f. Sufster , vr.
Radoub , m. Kalfatering , vr.; Donner
un — a, ICalfatercn.
Radonber, V. a. Kal fateren.
Radoubeur, m. Kalfaterder, M.
Radoucir, v. a. Zachter naaken, Verzachten; fig. Zachtaardiger naken. 'k.--(se), v. pr. Zachter worden ; fig. Zacht.
aardiger worden.

P adoncissemen;t , iv. l'erzachting , yr.
fig. Vermindering,..4fneming, Verzacht i ng.
Raf, in. Sterke vloed op zee , m.
Rafate, f. Plotselinge verheffing van den
wind, vr. , Rukwind , m.
Ralfaisser (se) , v. pr. Inzakken.
.Rafferin er. , v. a. Vaster of Steviger maken,
Versterken ; fig. Bevestigen , Teerster.
ken , Opivakkeren. * — (se), v. pr. Inas.
ter of Sterker worden, Versterken,
,Aanwinnen , Toenemen ; fig. Zich be.
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vestigen , - Zich versterken , Toene.
men.
Raffermissement , m. Versterking , Be yes.
tiging , vr.
Raffes, f. pl. van leér,, Afsnijdsel, û.,
Snippers ,m. naeerv., 4fual , m,
Raffiier, v. a. bij handschoenen, , .4an de
vingers de vereischte rondheid geven.
Raffinage , m. RafEinering , Zuivering, yr.
Raffiné , ée , adj. Geslepen.
Raffinement, m. Verfijning, Overdrijving , vr.
Rainer, V. a. Raffineren , Zui geren. * —,
V. n. , als : — sar q. ch. , In iets bedrevener willen schijnen , dan een an.
der , Iets overdrijven. * — (se) , v. pr.
Zich verfijnen,. Geslepener worden,
Listiger of bummer worden, Zijne
eenvoudigheid verliezen.
Rafnerie, f. Raffinaderij, vr.

Raffineur, m. Raffinadeur, m. * _, bij
papierra. , Rafïneerci Li rader , m.
Raffoler, V. n. fain. Verzot zijn (op, de),
Dol veel houden.

Raffolir, v, n, w. gebr., Gek worden;
Faire —, Gek maken.
Ra{futage, m. Opmaken (van Benen hoed), o.
Raffuter, v. a. (Eetoen hoed) opmaken.
Rade, f. Dist, vr., Kam, m. (van eenets
druiventros.) *--, in de plautk., Sten
(waaraan veel bloemen , enz. zit--gel
ten, inzonderh. bij wijze van aar), m..
* —, Worp , waarbij al de dobbelsteenen gelijke oogen hebben , m. ; --- d'as,
Twee (of drie) azen werpen; fig. Faire
— , .,411es medepakken. * —, zeker net,
Spannet, Schrobnet, e.
Railer, V. a. fam. Medepakken, Wegnemen.
Rafrafchir, V. a. Verfrisschen, Frisch maken , Verkoelen. * -- , Verkwikken , Herstellen , Laten rusten. *—, Herstel.
len , Verbeteren. ' —, als : -- set chevenz, Zijn haar laten tippen, punten,
afpunten; — les chapeaux , Ds hoeden
afronden ; — Ie grain , Verscis water
op het koren doen ; — le tympan , Eenige
bladen op den tympan leggen ; -- Ie
sang, Het bloed een weinig zuiveren,
verfrisschen ; fig. fan. Cela rafraichit Ie
sang, Dat geeft genoegen. * —, Vernieu.
liven, Verfrisschen ; — la mémoire, De
herinnering opwekken , 3 erlevendigen,
vernieuwen. * _, its tiet krijgses. , als:
-- une place (d'homrnes er de munitions),
Nieuwe manschappen en leyensmidde.
lets in eene vesting brengen; — le ca.
non , filet geschut deurapen , Cette Hotte
a besoin d'être rafralchie , Deze vloot
heeft proviand noodig; — des oeuvres.
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cconrantes , Her touwwerk omscheren;
-- le cable, Een versch plaatsje in de
kluis aan het touw geven. * - ( se),
V. pr. Frisch of Koel worden, TrerkoeYen; ook: Zich ververschen, Zich ver.
kwikken, Iets gebruiken ; van hier :
Se - la fête , Zijne onrust doen beda.
ren. *-, V. n. Koel worden , Verkoelen.
Rafraichissant, te , adj. I,erfrissehend ,
herkoe/end. * -, m. Verkoelend middel , o. , I'erkoeling , vr.
Rairaichissement, m. Iferkoeli ng, Verfris.
sching , vr.; fig. Verkwikking , Ver
Herstelling van krachten.-versching,
.Rust, vr. * --, Levensmiddelen , o. mrv •
*-, Verkwikking, lor. *-, I-letgene
verkwikt, Verkwi kkinf, IZerversching,
vr.; Offrir des rafralchissemens, VTerverschingen aanbieden.
Rafraichisseur, Rafraichissoir, m. Keetvat, m.
Ragaillarder, V. a. fain. Vervrolijken , Opruimen.
Rage, f. goede , Razernij , Dolheid , vr.;
Écumer de -, Schuimbekken van woode; spr. w. Quand on vent noyer son
chien , on dit gu'il a la - , on on fait
accroire qu'il a la -- , 4ls men eenen
hond wil slaan , kan men ligt eenen
stok vinden ; fig. fam. Hevige drift ,
Razernij, Volheid, Woede , vr. ; A i
Smoorlijk verliefd zijn-merkla.,
op , Dol veel houden van ; Avoir la —
dans le coeur, Woedend zijn ; Avoir
la -- de faire des vers , Volstrekt verzen
willen maken ; Avoir la - du jeu, Op
het spel verzot zijn ; Faire - , Slecht
huishouden , Eene groote wanorde ver
ook : Hevig uitvaren ; ook -or:zaken;
Woedend vechten. *,-, Geweldige pijn,
Woedende pijn , vr.
Ragot , te , adj. fam. Kort en dik , Ineengedrongen. * - , bij jag. , als : Sanglier
-,Wild zwijn van twee jaren, o. *-,
mm. Kort en dik ventje , Dreumesje, o.
-, Haak , waaraan de kettingen der
karrepaarden bevestigd worden , m.
Ragout, m. zekere spijs, Rage ut , vr.;
fig. fam. Quel -- trouvez-vous a cela?,
Welk genoegen vindt gij daarin ? * -,
in de schilderk., Levendigheid (van

kleur) vr.
Ragotitant , te, adj. Den eetlust opwek.
,end ; fig. aangenaam , danlokkend ,
Inemend; fig. fam. Cela n'est guère -,
Dat is juist niet aangenaam.
Ragoil ► er, V. a. Den eetlust opwekken bij;
fig. Opwekken , Verlevendigen, Smaak
geven , Genoegen of Lust inboezemen.
*- (se), v. pr. Zijnen eetlust opwekken.

Iss

.

Ragrafer, v. a. Weder toeraken.
Ragrandir, v. a. Vergrooten.
Ragréer, v. a. Glad strijken , Opmaken.
* _, in de schilderk., Vere,, enen, Doen
overeen stemmen. * - (se) , V. pr. Zich
voorzien van; ook: 1Federom zeilen
aanslaan.
Ragrément, m. Opmaken, o., zie Ragréer.
Raguer (se) , v. pr. Verslijten , ("ezelen
,flan stukken vijlen ; van hier: Cable
ragué , Versleten touw , o.
w
Raguet, m. soort van kleinen labberdaan.
Raide , adj. Stijf, Straf, Strak , Gespan f
nen , Onbuigzaam ; - de froid , Stijf
van koude. *-, Steil , Noeijelijk te
beklimmen. * -, kegt voorwaarts',
Snel; fig. Stijf, Onverzettelijk. *-,

van den stijl, enz., hard, Onaangenaam. * -.. , adv. Snel , Sterk , Met
geweld.
Raideur,, V. a. Stijfheid, Onbuigzaam heid, vr. ; fig. Onverzettelijkheid, vr.

* -- , Snelheid , vr. * -, Steilheid , vr.

Raidir, V. a.A Uitstrekken, Uitspannen,
Spannen, Stijfspannen.
f spannen. * -= (se) , v.
pr. Zich spannen , Stijf worden ; fig.
Zich verzetten , aankanten, Weerstand
bieden. *-, V. n. Stijfworden.
Raie, f. Streep , Lijn , vr.; van hier
Etoffe a raies, Streepjesgoed , Streepje,
o. * --, Voor , vr. * - , weleer, Schei
haar) , vr. * -, bij looij.,-ding(vahet
gelvigt der vellen , als : Grandes peaux
á la -, Huiden van meer dan 6o pond;
van hier : A la -, Door elkander. *--,

geslacht van visschen , Roch, Rog, vr.

Raifort , m. Radijs , Ramenas , Ramelas , vr. * -, te Parijs, zie Ctanson
rustique ; - sauvage, Grand -, (ook: Cranson rustique, Crau de B,'etagne, Crag des
Anglais , iVloutarde des capucins , Moetarde des Allemands ,) Peperwortel , m.
R ailé , ée, adj. van honden, Even groot.
Raille, f. in de zoutk., Raketstok , m.
Mailier, V. a. Bespotten , Begekken , Beschimpen (iemand). * - (se), v. pr.,
en : * -, V. n. Spotten, Den spot drijven (met, de). ' -- , V. C. Schertsen,
Boerten, Gekscheren, Den gek scheren.
Raillerie, f. Scherts , .Boerterij , Boert,
vr. ; van hier : Cela passe la -, Dat
gaat te ver ; Entendre —, Scherts ver.
staan , Scherts kunnen verdragen ; Entendre is - , Het schertsen verstaan;
Ne pas entendre - , Geene scherts ver

scherts kunnen verd.ra--stan,Ge

gen ; fam. C'est one (plaisanre) - , Het

is een grapje, Men wil ons wat wijs

maken; ook: Het is belagchelijk; fam.
- à part, Saus -, Scherts ter zijde , Zon-
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dor gekscheren, 411e gekheid op een

-vr., Bewijs, o.; fam. Point taut de raisons , Niet zoo veel tegenspraak. °-,
in de rekenk. , Rede , Verhouding, vr.
Etre en -- inverse , In eene omgekeerde
rede staan. *--, Rekenschap , Voldoening, vr.; ''en 6aurai —, !k wil er
voldoening van hebben. * -, in den
kooph. , als : Livre de -, Grootboek, o.
* _ , Aandeel (in' de fondsen van eene
compagnieschap), o. * -, Firma (van
een handelhuis), vr. * - , in de bovennatuark. , als : ltre de --, Onmoge.
lijkheid , Tegenstrijdigheid, vr. *-,
bij timmerl., als: Mestre les pièces de
bois en leur - , De. stukken hout ieder
op, zijne plaats brengen. * - , al:: A
- de, En - de, Naar evenredigheid
van , Volgens, Overeenkomstig, Tegen.
Raisonnable , adj. Redelijk , Met, rede begaafd. *-., Redelijk, J3illijk, Per.
etandig. * -, Billijk , Regevaardig.
* --, Redelijk, Tamelijk, Vrij wel,
Boven het middelmatige.
Raisonnablement, adv. Verstandig, Billijk. *-, Tamelijk, Redelijk , " Be-

stokje; Cette - passe jeu , Deze scherts
gaat te ver.
Railleur, use, adj. Schertsend , Gekscherend, Boertend. * -, M. Spotter,
Boerter , m.
Railleuse', f. Spotster, Boertster , yr.
Railure , f. Groef (aan het oog eenar
naald), vr.
Rain, m. Kant (van een bosch), M.
Rainceau , zie Kinceau.
Raineau , Vin. Band (ter verbinding van
paalwerk) , m.
,
Rainette, f. een appel , Renet, vr.
bij timmerl. , soort van beitel, Ridsijzer, o. , bij letterg. , Mesje , om de
letters te schaven, o.
Rainoire, f. Groefschaaf, yr.
Rainure, f. Groef, Keep , Sponning , vr.
Raiponce, f. eene plant, Rapuntsel, o.
Raire , V. n. van herten , Schreeuwen,
Rais , m. Speek , vr. * - , pl. veroud.,
Stralen (der zon), -m. meere.
Raisin , m. Druif, vr.; - sec, Razijn,
Rozijn, vr. ; - de Corinthe , Krent ,
I{orint , Krint , vr. ; fig. Moitié figue

et moitié - , Half willens half onwillens; ook: Zoo zoo, Tusschenbeiden.
Raisiné, m.• Gekookt druivennat , o.
Raisinier , m. Zeedruif, m
Raison, f. Rede , vr., Verstand, Ver
vermogen , o. * -- , Rede -standelijk,
Billijkheid, vr., Regt, o., Réduire
q. q. à la -, Iemand tot rede brengen;
,Avoir -, Gelijk hebben; Entendre -,
Rede verstaan ; fig. Comme de --, Ge.
lijk billijk is. *—, Redeneren, o.,
Redinering , Rede , vr., ; Evidence de
, Klaarblijkelijkheid op redenering
gegrond , vr. ; fig. I1 n'y a ni rime ni --,
Er is slot noch val in, Er is slot
noch zin in; Parler -, Verstandig spreken. * -- • Reden , Oorzaak, vr.,
Grond, on , Beweegreden , Drijfveer,
Aanleiding , vr. ; ~ d'état , Redenen
van staat , Staatkundige redenen , vr.
meere. ; - de famille , Familieredenen,
vr. meerv. ; A plus forte -, Des te
eerder , Zoo veel te meer ; Pour — à
Ynoi con-nue, Om redenen aan mij bekend ; fig. fam. Coster ses raisons à q. q.,
Iemand over zijne zaken onderhouden;
Conter ses raisons à one femme , Eens
vrouw over zijne liefde voor haar onderhouden ; A telle fin que de - , Tot
een nuttig einde ; ook: In allen geval.
le ; Pour - de quoi , Om welke reden.
*-, Rekenschap, vr. ; .endre - d'une
chose, Rekenschap van iets geven. *-,
Reden , vr. , Grond , m. , Redenering ,
{
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hoorlijk.
Raisonné , de, adj. Beredeneerd.
Raisonnement, m. Rede , vr. , Redevers

mogen , o. * -- , Redenering , vr. ; fig.

fam Point de -, Point tapt de taissonnemens, Geene tegenspraak ; Faire des raisonnemens à perse de vue, In den wind

schermen.

Raisonner, v. n. Redeneren. * -, Tegen

Veel prorate-sprekn,Tgibl:.
hebben. * -, scheepsw.', als ;• Faire --,
Een vreemd schip in zee„ praaijen en
alle nieuwsnijdingen, enz. afvragen.
* -, va.. Zich rekens;hep- van iets geven , Verstaan.
Raisonneur, m. Die redeneert., ,Redeneer
Babbelaar, m. *..,Ts.-derm.*,
genspreker,, m.
Raisonneuse , f. Redeneerster , vr. * ~ ,
Babbelaarster, vr. * -, Tegenapr elr
„

ster , vr.

Raiss, m. in , Scheepskapitein, 04.
Raix, m. munt in Portugal, Rees, m•
Rajah , m. in Indostan , Rajah , xn.
Rajeunir, v. a. Weder jong visaken ,jon•
ger maken, Verjongen. * -: V#rnieu.
even. * - V. n. Weder Jong worden,
Verjongen ; fig. Verjongen, :Zich- ver•

nieuwen.

Rajeunissetnent , m. fferjonging, vr.
Raiustement, m. Herstelling , vr... zit
Rajuster.

Rajuster, V. a. Herstellen, Wader in or-

de brengen; fg. faam. Regelen, I'erefo.
r

ti
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waarmede men op de
,Van de bergen komt, yr.
Ramassé, ée, adj. Opgeraapt, Zamengeraapt: * _., Dik , Gezet, Forsch, Ge
* —, in de plantk., Digt-ramsed.
bijeen staande , Vereenigd.
Ramàsser, V. à. Op-zamelen, Bijeen za.
"melen of brengen , Zamenrapen , Pergaderen. * —, Oprapen, Opnemen; fig.
fain. Cela ne vaunt pas le — , Dat is geen
oprapens waard. *—, In eens slede de

Ramasse, f. Slede ,

• *_ (se) , v."pr, Zijne kiesding
seeder in orde brengen.
Biante, adj. f., als Respiration --, zie

sneeuw

:

Respiration stertoreuse.
Rále, M. Reutel , m. , Reuteling (in de
ïkee`1) , vr. * —, geslacht an vogelen,
Ral , m. • — dë genêt, IVachtelkoni ng, m.
Riiletneat, m. Reutelen , o.
Ralertir, v. -a. Vor`rragen , Langzamer
maken; fig. Doen vermin deren of afnaMen g Matigén , Verzwakken. *— (se),
V. pr. Trager worden, Tferfaauwen; fig.
-

herzwakken, Tlerslappen, Verminderen , Afnemen.
Ralentisse ént , m. l'ertraging ,lParrflaauPvi ng ,

Vermindering , v`rr. ; fib. Ve r-

flaauwifg, Vers'lopping, vr.

Rkler, v it. e'utehen, l n mute! In de
keel hebben.
talingue, f. Ascbeepsw. , Zoom touw aan
een zeil, e., Lijk, vr.; — de fond,
Onderlijk, vr. ; — -de chute , Staande
/ k., vr.q — de tétière , — d'envergu.re
.Balijk, vr. i Tenir on 'Mettre en --, zie
Ralinguer.
Ralinguer,° v.-n. , is : Faire --, scheepsw.,
Aan den wind leggen.
Raliter, V. •17. hteder bedlegerig Worden.
-Railer, v. n. van herten in dors krons -

bergen afrijden. *— (se) , v. pr. Zich
verzamelen , Zamen komen, Bijeen ko`men. * —, !neen kruipen, Zich za

-menrol.

Rainasse`ur, -ta. Sledemenner, »s., zie Ra masse.
Ramassis, m. Lam. Hoop , M. , Menigte , vr.
Ramassoir, m. zeker werktuig bij het ma-

ken van .gemarmerd papier.
maand, in welke de Turken
hunne groots vast-en gieren.
Rambades, f. pl. seheepsw. , Schansen bij
het galjoen sewer galei , vr. meere.
'Ramberge, f. Engelsch advijsjagt, o.
Rambour , m., als: Pomme de —,'Wijnappel , M.
-

Ramazan, m.

Rambourg, zie Hambourg.
Rambourrege , in. Bereiding van

het

tijd , Schreeawen.
Ralliement i, ei. in het krijgsw. , Flerzatne.
ling., NWederver'eentging , -vr.
Ballier• , v. ia. Herzamelen, Weder viereenigen. * -- (se), v. pr. Zich wader ver•
eénigen , Weder bijeen omen; stcheeps•
w. , Se -- à -terre , tie kust naderen.
Rallumer, v. a. ^der aansteken ; fig.
Weder doen biegionen , Weder ontsteken, Vernieuwen. '*— (se), v. pr. Weder aangaan, Weder beginnen te branden; fig. Zich vernieuwen, Terag keeren.

weven
kleur, vr.

van

wol tot
laken eenar gemengde

Rana , f. Frwtenri jsje , o. -Metere des
rames a°ux pois, Rijs bij de erwten zet.

ten. * --, Riem , Roeiriem , Roei.
spaan , *s. ; A force de rames, Met kracht
van riemen Faire force de names, Sterk.
roeijeu; I Tinuiers de remus, Roeijers,
tsa. meere. ; fig. Etre a la —, Tirer a la
s Hard werken, Zwoegen, Sloe yen.
* —, zekere koord. * —, Roetstok,.. m.
*—, bij molen., Grof gemalen meel,
Ongebuiild meel , Meel, zes als het bran
Relonge, f. l erlengssuk', Aangezet stuk, o.
den rolera komt, o. , ook Ferme de ra- Ralongem"c, m. bid timnie'rI. , hertenme genaamd. s-.., Riem (papier), m.;
g i ng , vr.
.
van hier : '(bij boekdrukk. ,) Met'Ere un
Ratonger , V. a. Verlengen, Langer mak-on.
iivre 1 Ia — , Een boek tot scheurpapier
Ramadan, zie Ráinaaare.
tellen, voor scheurpapier verkoopen.
Ramadouer, v. a. zie Amadoner.
*_ , La-kewraam , Scheerraam , vr. en o.
R.arnage; m. Takken, en. mm.., Bloemen,
vr. meerv.. `cep rt'efen); ••Damraas -à —, -Ramé , ée , adj.., als : Pols ramés, Erwten
Gebloemd damast., o. * —, van yege.
met rijs er bij , vr. meerv. ; Balles ra
Draadkogels, m.; Boulets ramde,-snée,
ten, -Gekweel, JCwinkelerex, ome, Wildzang, in.
Kettingkogels, m. meere.
Ramager, V. n. TKweelen , Kwinkeleren.
Raméades , f. pl. zie Rambades.
Ramaigrir , v. a. Doen vermageren , Ma- -Re md al, le , adi. man den tak groeijende.
ger doen worden. * — , v. D. Weir ver- Rameau, m. Tak, Takje, Lootje,o.,Zijmageren , Weder 'sager worden.
scheut, m.; fig. — d'olivier , Olijfsak,
m.; Dimanche des rameaux , Jour des ra.
Raamailiage,m.Bereiding(van zeemleir),yr.
Zeemen,
Bereiden.
Ramailler, V. a.
rneaux, Palizondag, na, * —, in de
Ramaire, adj. Tot de takken behoorends.
ontleedk. , Tak, .4dertakl, Zenuwtak,
Ramas , m. Hoop , m., Verzameling, vr.
ns. *—, van 'bergen, Zljto* , m.
-

-

-

,

,

-

RA,ME
aan mijnen, Gang, Bedekte weg, m,
* — , Mijngang ,• M. .roder, vr. *—)
in de geslachtrekenk. , Tak , Zijtak, m.
Rarnée , f. Loof, Lof, Groen, o.
Ramelpot, m. soort van tromrnel bij de
Hottentotten.
Ramendable , adj. Herstelbaar , Verbeter.

baar.
Ramendage, m. Herstelling van verguld-

se l , vr.
Ramender, v. a. Herstellen, Verbeteren.
Rarener , V. a. Terug brengen , Op nieuw

brengen, Wederbrenger. t—,, Nog
eens werpen. * —, Weir medebrengen;
fig. Terug brengen ; ook : Weder tot
zijnen pligt, enz. terug doen keeren,
Weder te regt brengen ; fig. — des affaires de bien loin , Zaken , die schier ver•
loran schenen 9 te regt brengen. *--,
in de rijsch. ,. als=; -- un cheval , Een
paard den kop doen bukken. * — (so),
V. pr. als : Ce ` cheval se ramène bien,
Dit paard draagt den kop goed.
Rameneret , m. Streek niet het meet-

snoer, vr.

.

Ramequin, m, Kaasgebak, o.
Ramer , V. a. als : -- des pols , etc. , Rijs

bij erwten , enz. zetten. —, (Laken)
op het raam spannen. *—, V. n. Roei.

fen.

Ramereaau , m. jonge houtduif, vr.
Ramette, F. Ijzeren raam eenesp druk.

pers , vr. en o.

ar , m. * — , bij valk.,
Kamaar, m. Roei /er
Hoog vliegende valk , m.
Rameux, use, adj. Takkig , Veel takken
hebbende.
it anrier, m. Houtduif, vr.
Ramification, f. Schikking der takken
yr. * —, Dunste takjes ., a. mrv. *--,
Verspreiding van de takken der aderen
of zenuwen , vr. ; fig. Onderverdee.
ling, vr.
Ram fi er (se) , v. pr. Zich in vele takken
verdeeles, Vele takken hebben ; fig.
Zich in vele takken verdeelen.
Ramilles , f. pl. Rijs, -o., Dunne takjes,
,

,

o. meerti.

R,amingue , adj. van een paard , Halsstar

Kopbig, Stug.
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-rig,

Ramiste, adj. f. , als : Lettres ramistes ,

Letters van Petrus Ransus (J en V),
vr. meere.

Ramoir, m. zeker gereedschap om te po.

lijsten.

Ramoiter, v. a, Weder vochtig maken. * ,

Bevochten.
Ramolade, f. zekere saus.
i.amollir, V. a. Week maken , Zacht ma.

ken , Murw maken ; fig. Verwijfd ma-

ken, Verweekelijken. *--'(se), -v: pr.
Zacht , Week of Murw worden.
Ramollissant , te., adj.. Verzachtend.
Ramoner, V. a. (Renen schoorsteen) vegen.
Ramoneur , m. Schoorsteenveger , M.
Rampant, te, adj. Kruipend, fig. Krul.

pend, Laag.

Rampe, f. Leuning -, vr. * ; - Bordes",o.

*—, Zachte helling langs de schuinte
eenar borstwering , vr.
Rampenvent, m. Kruipen, 0.
Ramper, v. n. Kruipen ; fig. Kruipen.
Rampin , adj. m. , als: Cbeval —, - Paard,
dat slechts op de voorste gedeelten der
achterste ponten graat , o..
Ramponeau , m. , als: Couteau a la --,
zeker klein mes.
Kamure, f. Takken van eengin boom,
m. mm. * ^—, Geinige, o., Horens (van
een hert , enz.) , m. meere.
Rance, adj. Garstig , Ranzig. ° * --; m.,
als: Sentir le -r, Garstig ruiken ,=Stin-

keit.
Ranche, f. Houten pen , vr.
Rancher, in. soort van ladder ,` Rib , waar-

in pennen zitten , Stangladder, -vr. *—,
zeker stuk heat aan Bene kar.
Rancherie, f. Dorp,_ van onafhankelijke
Indianen in Amerika, o.

Rancidité , f. Garstig;heid, Ranzigheid,vr.
Rancio , adj. in t , als: Vin -, Geelachtig

geworden wijn, m.

Rancir, V. n. Garstig of Ranzig worden .
Rancissure , f. Garstige ,f Ranzige , a
Ranson, f. Losgeld,, Rantsoen , o
Ran-connement, m. Loskooping ,- Rantsosnering, vr.•
Ranconner, V. a. Op brandschatting stel.

len, 4f-eische;n, Afnemen , Wegnemen,
Plunderen. `-, Een :schip op rantsoen
stellen.. *M—, .,Te veel. afnemen, Snijden.
Raa.conneur,, m.. w. gebr. , Knevelaar, -m.
Rancune, f. Wrok- , m. , Vijandschap.,.vr.,._
haat, m.; spr. w. Sans -, Point de —,
Laat ons het gebeurde vergeten;
part, Laat ons alle hatelijkh6i:d ° ter
zijde stellen; tenant, __.Dovorr coning
git:
is slechts schijnbaar.
Rancunier, ère, adj. fans. Haatdrsgend,
Wrokkig. *.-^, m.Haatdragend; mons1om.
Ran cuuière, f. fam. .FIaa tdrage ode r.ouw, v r.
!iet
Randonnée, f. Kring, Omweg . d
opgejaagde wild om zijn leger rnaakc.,
eau
u'
19nene
grande
m. ; fig. Faire
ne :=Jas
°gue -- , Lang w=andelent,
}.
wandeling doen.
Rang, m. Rang, ns. , Waardigheid , vr.
* _ Rij, Reeks, vr. °—, Beurt:, vr.
—, Getal , o. , Lijst , vr. ; Mettte an
des, Onder het getal van de ...
;:

-
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stellen, "Onder d• ., . , stellen , plaat.
sen ,..rangschikken. * —, in de krijgsd.,
Gelid., o. * --- , scheepsw. , Rang , m. ,
Klasse , Grootte , vr. ; ook : -- de rameurs, Roeijen, o. ; van hier : Aller à
Ia voile" et aux range, Zeilen en roeijen.
* —, als : — d'écurie , Rij paarden , vr.
*.._, bij tornooijen, enz., als : ,Se met.
tre sar les rangs , •. Paraitre on Ecre sur
les range, Op de baan komen; fig. Être
sur les rangs, Op de lijst staan , Zich
als sollicitant aangeboden hebben; Se
ntettre sur les range , 4/s sollicitant

optreden.
Range, f. Rij steensen lener zelfde groot

-

te,yr...
Rangé , ée , adj. Geregeld ; Bataille rangée,
Geregelde veldslag, m. * —, Ordelijk ;
Homme -, Ordelijk man, m.

Rangée, f. Rij, vr.
Ranger, V. a.. in orde schikken, Schik
Regelen , Scharen ; — des troupes-ken,
en bacaille, Troepen in slagorde scha
Plaatsen,. Rangschikken,-ren.*—,
Opruimen , Wegzetten,
Tellen. *
Terzijde zetten, Uit den tineg rui
hier : Faire — la foule , De-men;va
menigte uiteen doen gaan; fig. Boe».
gen onder of tot. * —, scheepsw.-, Langs
... varen; — le vent, . Bij den wind
zeilen ,_ hen wind prangen; fig. —q.q.
k la raison , etc. , Iemand tot rede , enz.
brengen; fain Je saurai Bien Ie —, Ik
zal hem wel te regt zetten. * -- (se) ,
V. pt5 Plaats maken , Ruimbaan maken, Uit den weggaan, Ter zijde gaan;
ook: Zich plaatsen of Schikken; ook:
Zich rigten , ook: Zich in orde plaat
Se — sous les drapeaux , les éten--sen;
• dards , les enseignes de q. q. , , Zich
onder iemands vanen scharen ; fig. Se
-

sons 1'obéissance d'un prince , Zich
aan eene'n vorst onderwerpen; Se — du

parti on ``da córé de .q. q. Iemands zijde
of partijkiezen i Sc — auprès de q. q. ,
1Vaar iemand gaan om zijne bevelen
te ,oastwaogenj Se - h 1'opinion on h 1'avis de q. q., Iemands gevoelen omhelZen, herti#aren dat men iemands gevoelen , oerhelst * -- ,. scheepsw , als :
.Le vent se=range au nord, De wind loopt
naar het noorden, ,om den noord.
Rangette, f. stuk ijzer , staaf ijzer (van
8 pond ongeveer).
BanguilIon, m. bij boekdrukk., Puntuur,
vr. * — , bij vissch. , Haakje van aenea
koek, o.
Ranimer, V. a. f7erlevendigen , Opwekken,
Opwakkeren. * -- (se), v. pr. Verleven.
digen s Herleven, Weder opwakkeren.
,

Ranine , adj. f. , als: Artère --, Veine -zekere ader onder dr tong.

Rans•des-vaches, m. ICuhreihen (der Zwit•
soos), m.
Ranulaire, adj. zie Ranine.
Ranule, f. Kikvorschgezwel , o.

Rapace, adj. Roofziek, Roofzuchtig. *—,
als : Substances rapaces , Stoffen , welke
niet alleen zelven door het vuur ver•
dwijnen, maar ook nog andere mede.
voeren , vr. meere.
Rapacé , be , adj. enkel in : Racine rapacée,
Raapvormige wortel, m.
Rapacité , f. Roofzucht, vr.
Rapatelle, F. Weefsel van paardenhaar,
Paardenhaar , o.
Rapatriage , 'Rapatriement , M. fain. Verzoening , Bevrediging, vr.
Rapatrier , V. a. lam. Verzoenen , Bevredigen. * — (se), v. pr. Zich verzoenen.

Rkpe , f. soort van vijl

, P,asp,

vr.

*—,

zeker keukengereedschap , Rasp ., vr.

*•__, bij tabakskerv. , ens., Rasp , vr.
* —, van Benen druiventros, zie Ra$e.
* — , pl. Rfpes , Dwarsspleten aan de
kniën der paarden, vr. meere. *—,
Stengel , welke de korrels der tarw,
enz. bevat, m.

RApé , m. Uitgelezene druiven , waarmede
men

een vat ten halve vult , om bedar.

ven' wijn daarop te gieten, en daardoor weder goed te maken , vr. meerv.;

van hier : Passer du vin par on sur le —,>
Wijn met nieuwe druiven verbeteren.
* —, Zoodanig verbeterde wijn, us.;
~ de copeaux, Wijn, welken men met
beuken spaanders gezuiverd heeft , m.
*—, Rappé', vr. ée, adj. Geraspt; fig. fat., als: Habit —, Kale
rok, m.
Raper , V. a. Raspen.. - * - , Met do rasp
(hout) bewerken.
Rapetasser, V. a. Lappen ,F Verstellen.
Rapetisser 5 v. a. Kleiner maken. * — (se),
V. pr. Krimpen ; Cette étoffé se•rapetisse
dans l'eau, . Deze stof krimpt in het
water. *--, V. n. Kleiner worden. a--,
-

Korter worden; Les jours rapetisseat,
De dagen worden korter.
Raphanédon , m. Dwarsbreuk, vr.
Raphe , f. in de plantk. , Binnennavel, m.
* —, m. een visch.
Raphé, m. in de ontleedk., Vitspringends
lijn, vr., Naad, .Bilnaad, m.
Rapide , adj. Snel, Vlug , Rasch , Schie•
lijk; fig. Snel, Vlug.
Rapidement, adv. Snel , Vlug, Ras.
Rapidité , f. Snelheid , . Gezwindheid,
Raschheid , vr.
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Raapiécer, v. a. Lappen , T7erstellen, Uitstukken, Stukken aan , in of op ...
zetten.

Rapiécetage, m. Lappen, Verstellen , o.

* - , Lapwerk , o.
Rapiéceter, V. a. Lappen , Verstellen.
Rapière, f. Groote lange degen , m. *-,
boert. ,

Degen ,

m.

Rapillo, m. zeker uitwerpsel van den

T7usivius.

niet;

Ces arbres sons en plein - , Dáze

boomen dragen reeds; van hier : fig.

Cette entreprise de commerce n'est pas
encore en plein -- , Deze handels onderneming levert nog niet al de
mogelijke voordoelen op; spr. w. C'est
belle montre et peu de - , Veel geschreeuw en weinig wol. s-, in de
geneesk. s Oprisping, yr. * - , Verhaal ,
Berigt, Verslag, o. *, Verslag, o.,
Rekenschap, Verantwoording , vr. *-,
Berigt, Rapport, o., Verklaring, Opgave , yr. * -, J3erigt, Proces-verbaal ,
Verslag , o. * - , Overeenkomst , Ge
Gelijkheid , Evenre -lijkvormghesd,
vr. * - , Betrekking , Ver -dighe,
vr.; van hier: Par - á, Net-houding,
betrekking tot, In vergelijking met ,
Ten aanzien van', Met opzigt tot;
ook : Gemat aangaat , betreft ; Par - à
mol , Wat asij belangt. * -, scheepsw. ,
als: Rapports de marée, Snelle opstu•
wing des waters bij storm of springvloeden , vr.
Rapportable , adj. Hetgene weder bij eens
erfenis moet gebragt worden.
Rapporté , ée , adj. , als : Ouvrage de pièces rapportées , Ingelegd werk , o. ; fig.
Brokwerk, Zamenraapsel , o.
Raporter, V. a. WWederbrengen , Terug
brengen. * -, Medebrengen. * -, bij
regtsgel. , Bij Bene erfenis terug bron.
gen. * - , Halen, Naar Bene plaats
voeren. * - , Aanzetten , tlanvoegen ,
4anlassehen. * -, van honden , Rapp.
porteren , .4pporteren. * -, Verbalen,
Berigten , Mededeelen , Een verslag
geven van , .dankondigen , Bekend ma.
ken. °-, 4anbrengen , Overbrengen =
Klappen, Klikken. * - , Opbrengen
Opleveren , Voortbrengen. *-, Doen
dienen, Betrekkelijk maken; — toutes
ses actions a Dieu , dl zijne daden ter
eere Gods verrigten. * -, Een ver•
slag geven van, Uitleggen, Verklaren.
* -, Aanhalen , .4anvoeren , Bijbron.
gen. * -, Brengen (tot. à), Stellen
(in, à). * -, Herroepen , Intrekken.
* --, bij landroet., Door middel van e0.
nun rapporteur het gemetene land op, het
papier brengen. *_, in het maliesp..,
Den bal terug brengen. * - (se), v. pr.
Overeen stemmen of komen ; ook ; Betrekking hebben (op, à), B.ehoaren,
S'en -- a, Zich beroepen op , Het laten
aankomen op , Geloof slaan aan; ook :
Zich beroepen of verlaten op. * -, v, n,
van de zee , Opstuwen.
-

Rapine, f. Roof, m., Ro oven , o., Rooverj, vr.
Rapiner,v. a. fare. Rooven, Stelen, Naar
zich toehalen.
R.apiquer, V. n. scheepsw. als: - an vent,
Weder aan den wind loeven.
Raponee, m. zie Lobélie.
Rapontique, f. Rapuntica, vr.; .. vul gaire, zie Jacée.
Rappreiller , v. a. Weder paren. * _ ,
scheepsw. , Weder zeilvaardig maken.
Rappe, m, zekere munt in Zwitserland.
Rappel, m. Terugroeping, vr. *- Be.
noeming van erfgenamen , vr. s-., bij
schild. , als : - de lumiere , Terugkaatsing van het licht, vr. * -, in het
krijgsw., zekere trommelslag, Rappel , o.
Rappeler, v. a. Wederroepen , Nogmaals
roepen. * -, Wel'om roepen, Terug
roepen. s-, In het geheugen terug
roepen, Zich herinneren. * -, Weder
Opwekken, Doen herleven ; van hier :
^- ses esprits, ses sens, Weder tot zich
zelven komen ; - son courage, Weder
moed scheppen. * - ,Roepen , Noodza.
ken om terug te koeren. * -, als: -- une
chose à son origine , Iets tot deszelfs
oorsprong terug brengen. s-, Terug
roepen , Doen terug komen ; fig. - à la
vie , Weder in het leven terug roepen,
Doen herleven , Tot het leven doen te.
rug keeren ; - un homme k son devoir,
Iemand weder tot zijnen pligt bren.
gen; - à 1'ordre, Tot de orde roepen.
* -, bij regtsgel. , Tot erfgenaam be.
noemen. *- (se), v. pr. Zich herinneren; van hier; Se - d'avoir dit, etc.,
Zich herinneren gezegd, enz. te heb
* -, v. n. Rappel slaan.
-ben.
Rapport, m. Wederbrengen , Terug bren.
gen, Terug voeren, 0.; van hier: bij
regtsgel. , Teruggave , vr. * - , Pureeniging , Verbinding , vr. , int Terres
de -, Aangevoegde landen, o. meerv. ;
Pièces de - , Ingelegde stukken, o. mrv.;
Ouvrage de pièces de - , Ingelegd werk,
o. °-, Opbrengst, vr. ; Ce pré est
d'un bon -, Deze weide brengt goed
wat op; Cette vigne n'est pas encore Rapporteur, m. darbrenger, Verklikker,
-

en - , Deze wijnstok draagt nog

Klikker , Klikspaan s we * --, Oyer-
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brenger van een geding, Rapporteur,
sn. _ * _ , in de meetk., ioekmeter, Rap.
porteur, m.
Rapp,orteuse , f. Aanbrengster , Perk/ik.
ster , Klikspaan , Klapster , vr.
Rapprendre, v, a. irr. Weder loeren, Herleerero.
Rapprochement, m., Bijeenvoeging, Zamen
vr.; fig. Verzoening, Ver -brengi,
-enig,
vr.
Rapprocher , V. a. Nader brengen , plaat
zetten, Doen naderen; fig. In-sen,
vergelijking beschouwen. *-, Bijeen
plaatsen, Dig: bij elkander plaatsen.
* - , Bijeen brengen , Vereenigen , PerZoenen. * -- (se) , v. pr. ]Vaderen , Na
komen; Rapprochez -voos de moi,-der
Kom nader bij mij ; Se -- du château,
.Dichter bij het kasteel komen wonen;
fig. Zich weder vereenigen, Elkander
naderen. * --, v. n. sebeepsw. , als:
Le vent rapproche , De wind schraalt.
Rapsode, m. Rhapsodist, m.
Rapsodie, f. bij de ouden, Rhapsodic , vr.
* --, thans, Mengelmoes , Zamenraap.
sel , Rhapsodie , vr.
Rapsodiste , m. Schrijver van bi jeenge•
raapte stukken, m.
Rapsodomancie , f. Waarzeggerij uit ver.
Zen, vr.
Rapt, m. Vrouwenroof, m., •Schaking, yr.
Rapure, f. Schraapsel , o.
Rapuroir,, m. Salpeterketel, m., Salpetervat , e.
Raque , m. scheepsw. , Rakkloot, we
Raquetier, m. Raketmaker, m.
Raqueton, m. Groot raket, o.
Raquette , f. Kaatsuet, Raket, o. * --,
soort van zaag. * -, zekere vogelknip.
Rare, adj. Zeldzaam, Ongemeen, Ongewoon , Schaarsch. * -, Zonderling ,
Vreemd , Raar. * -, in de natuurk. ,
Dun , Fijn , fjl. *- , in de geneesk. ,
van den pols , de ademhaling, Traag,
Langzaam.
Raréfactif, ive , adj. Uitzettend , Verdunnend.
Raréfiant, te , adj. in de geneesk. , T7erdunnend.
Raréfier , v. a. Verdunnen , Dunner maJn, Fijner maken.
Rarement, adv. Zelden , Schaars, Zeld•
zaam, Niet dikwijls.
R arescibil ité , f. Uitzettende kracht, vr.
Rareté , f. Schaarschheid, vr. * - , Zeldzaamheid, Ongewoonheid, Zonderling
vr. * -- , pl. Raretés , Zeldzaam -heid,
vr. meers.
-hedn,Rarit
Rarifeuiilé , ée, adj. Weinig verspreide

bladeren hebbende.

ASS
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Rariflore, adj. Weinig verspreide bloemen
hebbende.
Rarissime , adj. fam. Zeer zeldzaam.
Ras ,, se , adj. Kaal , Kaal geschoren,
Kort of Glad geschoren. s-, Kort

(van haar) ; Avoir le poil - , Kort haar
hebben ; Velours -, Glad f uweel , Kort
geschoren fluweel, o.; van hier : Rase
campagne, Plak veld, Effen veld, o.;
Table rase, " Plaat (koper of steen),
waarop nog niets gegraveerd of geschreven is,vr.; fig. C'est tine table rase,
(van een kind ,) Het is nog wit papier.
*-- , scheepsw, , als : Bátiment -- , Open

o. *-, als: Boisseau -,
Gestreken schepel, o.; Mesure rase,

vaartuig,

4fgestrekene maat (d. i. niet opgehoopt) , vr. * -, m. zekere stof, Ras , o.
* - , bij draadtrekk. , zekere trekplaat.
* --, scheepsw. , als : - de marée, Ster ke trekking van het tij door' eend
engte

,

vr.

Rasade , f. Boordevolletje , o,

Rasart , te , adj. in de vestingb. , Bestrij-.
Rend. * , als: Vue rasante, Gezige
op een vlak land, o.
Race, f. Scheepspik, Pik, Pelt, o. * . ,
Pijnharsolie, vr.
Rasement, m. Slechting , Slooping , Ver.

nieling ,

vr.

Raser , v. a. Scheren ; - Ia barbe , Den

baard scheren. * - Sloopen , Afbreken , 11/let den grond gelijk maken..
*-, Digt voorbij gaan, Even raken,
Langs

...

schampen

; van hier: scheepsw.,

Digt langs ( eerre rdts) varen ; -- la
cote, Langs de kust varen; --- an vaisseau , Een schip onttakelen. * -, van

paarden, als: - le tapis , De schouders
niet optillen. * - , bij valk. , als: —
l'air, In de lucht zweven. * - (se),
V. pr. Zich scheren ; van wild : Neêr.

duiken, Zich verschuilen. *--, v. n.
van scheermessen, Snijden. *•-, van
paarden, Niet meer teekenen.
Rasette , f. bij orgels, Stemdraad , o. * --,

zekere stof, Glad ras, o.
Rasibus, adv. pop., als : - de, Vlak
langs

, Digt

langs.

Rasière, f. zekere korenmaat.
Raskoliks, m. pl. zekere strenge sekte

bij de Grieken.

Rasoir , m. Scheermes , Mes , o. ; fain.

Couper comme vn --, Snijden als een
scheermes.

Raspation , f. Snijding door middel eener

rasp, Rasping,

vr.

Raspatoir , m. zie Rugine.
Rassade, f. Glaskoralen, vr. meers.
Rassasiant, te, adj. Verzadigend.

RASE
Rassas ement, m. Verzadiging, vr.
Rassasier, v. a. Tlerzadigen. * -- (se), V. pr.
Zich verzadigen , Verzadigd worden;
fig. Zich verzadigen.
Rasse, f. Kolenmand, Hands vr.
Rasse -coronde, f. op Ceilon , Kaneel , vr:
Rassée , f. Mand vol ( kolen) , vr.
Rassemblement , m. Ver, zamelt ng • Vereew
niging, yr. *.- Zamenloop, m.,
Rassembler, V. a. Verzamelen , Bijeen
brengen , zamelen of vergaderen , Pereenigen ; fig. Pereenigen.
, bij
schrijnw., enz. r T eêr ineen zetten,
Weer in elkander zetten. * -, Voor
de laatste maaiploegen, voor het zaa.ijen. * -, in de rijsch. , als : - on
cheval , Een paard in evenwigt zetten.
*- (se), v. pr. Zich verzamelen, 13ijeen komen, Zaaien komen, Vergaderen. * ----, Weder bijeen komen , Weder vergaderen.
Rasseoir , V. a irr. Wesr vastmaken ; fig.
Bedaren.., Doen bedaren , Gerust stel len. * -- (se) , v. pr. Teder gaan zitten , Zich weir nederzetten ; fig. WeIr
gerust worden , Bedaren , Zich herstellen. * -, van vochten , Bezinken;
Faire - , Doen, of Laten bezinken.
Rasséréner , V. a. Verhelderen , Weder
helder maken. *- (se), v. pr. Weder
helder worden , Ophelderen , O.pklarets;
fig. Weder helder worden, Opklaren,
Vervroli j ken.
Rassis , se, adj. , als : Pain — , Belegen
brood, Oudbakken brood; fig. Bedaard,
Bezadigd ; Hómme — , Bezadigd man,
-m. ; De sens --, De sang ---, In koelen
bloede , Bedaard, Bezadigd. * -. , m.
Oud weder opgelegd hoefijzer , o,.
Rassoté, ée, adj. fam. TZerzot (op , de).
Rassurer , V. a. Ondersteunen, Weder vast-

maken , Onderstutten ; fig. Weder gerust stellen , Weder bemoedigen , Weder een hart inspreken. * - ( se), v. pr.
van het weir , Weder schoon voorden;
fig. Zich gerust stellen , Weir sneed
schel pen of vatten.
Rasure , f. ongebr. , Scheren , o.
Rat, m. geslacht van dieren, Rat, Rot,
vr. ; - de terre , --, des champs , Veldrot, vr. ; - d'eau , Waterrot , yr.;
1Vlort aux rats, Vergif'voor rotten , Rottenksuád, o.; spr. w. A bon chat , bon-,
Goed, aangevallen , goed verdedigd ; fig.

Lette arme à feu a pris on - , Dit ge -

tveer heeft geketst ; fan. Cet homwe a

pris on - , Die man heeft e enen bok
geschoten , Zijn oogmerk is mislukt;
fig. faut. Un uid a rats, Een nest, Een
gat , Bene ellendige woning ; gtre
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eIk quelque endroit comme rate en pail.„
Ie, Ergens zeer op zijn gemak zijn;
* paarden Avoir una queue de —,

-Een' kleinen , korten slaart hebben;
fig. fam. Avoir des rats (dans la têce),

Muizenesten in het hoofd hebben, Gril len hebben , Grillig zijn ; fig. fam. Rats

d4 ay. , Kelderrotten, ur. mrv. , Cornwie ze n, m. mcv. *-°s scbeepsw., Kalfaatdek , U.;. zie Ras. *-, bij verw.,
als : Gris de -, Rostekleu,r • vr. * -,
bij draadtrelk., lUiddelanatig, gat in
eene trekplaat , o. * --, bij waskaar
als : - do cave , Dunne kaars-senm.ak,
met een dik lemmet, vr.
Ratafia, m. zeker geestrijk vocht, Ratafa, vr.
Ratatiné , be, adj. Ineengekrompen, Gerimpeld; fig. fam. van personen, Ineen

gedroogd , Uitgedroogd.

Ratatiner (se), v. pr. Krimpen, Rim-

pelen.

Race, f. Mitt , vr. ; Mal de -,. Miltzucht , Miltziekte , vr.; fig. fam. Épa.
t3ouir la - , De lever doen schudden ;
S'bpanouir la -, De level- schudden.
Roteau , m. Hark • ve . ; Passer le - sus,
Harken. *--, bij touwsl., Kam, m.
*-, bij horlogiemak., zeker gedeelte

van een rad. • - , aan een slot , Tan,
den , m. mrv. , Kam, m, * -, Tapijt.
borstel , m. * - , scheepsw. • Nagelband,
m.; - en poulies, Schildpad met eenige
in de lengte onder elkander geplaatste.
schijven , vr. ; -- de vergue a IKamht op
de onderraas , vr.
Ratelée, f. Hark vol, vr.
R .teler,v.a. Bijeen herkin, gazen har.

ken. * -, Harken.

Rkteleor, m. Harker, m.
RateleUX , use , adj. oeroud.,, 1V?iltzuch•

tig.

Rátelier. tr. Ruif, vo.; fig : Manger de
plus d'cin -, han sneer dan eersen post.

yoordeelen trekken. * - , Geweerrek ,
Rek, o.; fig. Remettre les armes au -- 9
Den degen aan den .v Aod hangen. *-,
scheepstr. , zeker katrolwerk. * -, ze
werktuig , waarop men kousen,-ker
ent,, volt ; fig. fan. Tanden , m. mry•,
Gebit, o.
Rater , V. a, van een schietgeweer, Koe
Weigeren; fig. Zijn oogmerk niet-sen,
bereiken , ijïisschieten. *-, V. a. Mis
Niet treffen of raken.
-schietn,
Ratier, m. pop. Gek, Zot, Grilziek
nensch m.

Ratière , f. Rottenval , Rattenknip , vr.
* - , ,Ko ord raam ,• yr• en 0• * * Pp

Gekkin , Zottiu, vr.
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Verwoesting , Pernieling,

Ratification, f. Bekrachtiging, .Ralifica•

Ravage,

Ratifier, V. a. Bekrachtigen, Ratificeren.
Ratillon, m. ongebr. , Kleine rot , m.
Ratinage, tn. Ratineren, o.
Ratine , f. eene stof, Ratijn , o.

Ravager, v. a. l7erwoesten, Vernielen.
[lavageur , m. w. gebr. , Verwoester , Ve r-

tie, yr.

. Strook tin, vr.
Ratiner, V. a. bij lakenwev. , Ratineren.
Ratiocination, f. ongebr. , Redenering, yr.
Ratiociner , V. n. ongebr. , Redeneren.
Ration, f. Dagelijksche portie, Ration, vr.
Rational, m. Borstlap der hoogepries•

tern , m.

Rationnel, lie , adj. Evenredig , Ration.
nee!.
Ratio , m. Darmvet , Plukvet, o. ; Table
aux -- , Sch raapplank , vr. ; Couteau
aux -, Darmmes, o.
Ratissage , m. Schaven, Schrapen , o.
Ratisser , v. a.. Schaven , Schrapen , .If

schaven, .4fschrapen.

t—,

Schoffelen.

Ratissecte, f. zeker stokje, om gereed.

schappen schoon teamaken.
Ratissoir, m. Orgelpijpruirmer, m.
Ratissoire , f. Schrabber , Krabber , m.
*-, Schofel , vr.; = à main. Hand.
schaft!, vr. ; -- à tire , Schoffelploeg,
m.; — à roulettes, Schuifschoffel , Trek.

schofel , vr.
R atissure , f. Schraapte!, o.
Rativore, zie Boa.
Rat-marin , m. verkeerde naam voor : Oeufs
des raies.
Raton , m. IC/tin taartje , o. * —, Kleine
rot , Rotje, o. ; enkel fig. voor een
kind , als : Venez, mon petit —, Kom ,

mijn rotje, o.
V. a. Weder vastmaken of vasthechten. * —, I7astmaken. *— (se), v.
pr. fig. Zich weder verbinden.
Rattar , m. in Perzië , Commies , Opzie-

Rattacher,

ner , m.
Ratte , f. , als : - rousse , Veldmuis , vr.
Ratteindre , V. a. err. Weder inhalen of

bereiken.
V. a. Weder zacht of murw
maken.
Rattraper , V. a. fam. Weder inhalen of
bereiken. *_, Weder krijgen, Weder
bekomen; fig. fam. Weder bedriegen,
bedotten.
Rature, f. Doorhaling (in een geschrift),
vr. s—., lfdraaisel van tin, o. *—,
4fschraapsel van perkament, o.
Raturer, V. a. Doorhalen, Doorslaan,
Doordoen , Onleesbaar maken, Uit
Doorschrappen. °—, (Per.-schrapen,
kernent) schrapen of schaven.
Raucité , f., Schorheid, Heeschheid, vr.
Rauque , adj. Schor , Heesch.

Rattendrir,

M.

vr.; fig. fain. Wanorde , vr. , Leven,

- Gedruisch, o.
nieler, m.
Ravalement , m. Bepleistering , vr. * —,
in de bouwk. , Kleine verdieping of ver.
laging , vr. * —, in de toonk. , als :
Clavecin , etc. à ---, Klavier , enz. met

vijf octaven, o.
Ravaler , V. a. Weder naar beneden halen
of laten ; van hier: Weder inslikken;
fig. fam. — ce qu'on voulait dire, Zich

bedenken en niet mededeelen of uitspreken, wat men zeggen wilde. *_,Vr.
lagen, Vernederen, Verkleinen. *,
bij mets , Bepleisteren, Pleisteren. *—,
4fsnoeijen, Korten. * —, Met goudblad beleggen. *— (se), V. pr. Zich
vernederen.
Ravaudage , m. Lappen, Verstellen , Stop.
pen, o.; 6g. Lapwerk, Knoeiwerk, o.,
Knoei jerij , vr.
Ravauder , V. a. Lappen, perstellen, Stoppen ; fig. fam. Beknorren, Begrommen,
Doorhalen , Den mantel uitvegen , De
waarheid zeggen; ook. Baloorig maken , Kwellen, Plagen , Lastig vallen,
Elan de ooren lellen met , Wawelen,
Zaneken. * — , Lappen , Stoppen ; fig.
in een huis, Redderen , Den boel opredderen.
Ravauderie , f. fam. Dom gesnap , Gewa•
wel , Gezanek , o•
Ravaudeur, m. Lapper, Stopper, mm.
Ravaudeuse , f. Lapster , Stopster , Ver
, vr.
-stelr
Ravaux, m. p1. Takken, waarmede men
vogels
neér.
bij eene fakkeljacht de
slaat, no. meerv.
Rave , f. Raap , vr. , Knol , m.; van
hier: Petite —, — en navet Radijs, vr.
Ravelin , m. in den vesLingb. , Ravelijn,
o. , Halve maan , vr.
Raverdoir, m. bij brouw., Ovaal kuipje , o.
itavestan, in. 'Glasmand, vr.
Ravi, ie, adj. Verrukt.
Ravigote , f. zekere saus.
Ravigoter, v. a. fam. Weder kracht ge.
ven, Parkwikken.
Ravilir , v. a. Verachtelijk maken , Verlagen, Verkleinen.
Ravin , m. Laagte, Diepte (door den loop
des waters gemaakt), vr. * —, Holle
weg , m.
Ravine, f. Waterstroom (van de bergen
komende), Stroom , Regenstroom , Regenvloed , m. * —, zie Ravin. * —,
als t Eaex de ravines, Vergaderd regen!
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water door middel van greppels in eene laagte, o.

Ravir, v. a. Wegvoeren , Ontvoeren, Rooven , Schaken ; 6g. Ontrooven , Ontnemen ; ook : Vervoeren, kerrukken ; van
hier : A -, Verrukkelijk; Danser à -,
Verrukkelijk dansen.
Raviser (se) , v. pr. Zich bedenken, Zich
beraden, Zich weder beraden, Van
gevoelen veranderen.
Ravissant, te , adj. Roovend ; fig. Verruk.
kelijk , Bekoorlijk , Betooverend ;
fain. .4angenaam , Onderhoudend.
Ravissement, m. Wegvoering, Schaking,
vr. ; -- d'Hélène, Schaking van Hele.
na, vr.; fig. Verrukking, vr.
Ravisseur , m. Schaker , Roover , m.
Ravitaillement, m. Nieuwe bezorging van
leeftogt, vr.
Ravitailler, V. a. Weder van leeftogt voor

-zien.
Raviver, V. a. Meer leven geven, Verte.
vendigen , Beter doen branden ; van
hier: Verlevendigen , vervrolijken,
Opwekken.
Ravoir, V. a. fan. enkel in de onbep. w.,

Wederhebben, IVederkrijgen.
Ray, zie Capeiron.
Rayas , m. pl. in Turkije , Onderdanen,
(welke het hoofdgeld betalen), m mrv.
Rayaux, m. pl. weleer, Gietvormen (voor
muntstukken) , m. meere.
Rayé, ée, adj. Gestreept; Étoffe rayée,
Gestreepte stof, yr. , Streepjesgoed ,
Streepje , o.

Bayer, v. a. Strepen op iets maken. *-,
Krassen op iets maken , Krassen , Be.
krassen. * -, in een geschrift, Door.
halen, Doorslaan , Uitdoen, Schrap.
pen; fig. Rayez cela de vos papiers, Doe
dat maar door. * -, bij geweermak.,
Trekken; van hier: Arquebuse rayée,
Getrokken bus, vr.
Raygrass, m. Engelsche naam voor: Gras, o.
Rayon , m. Straal , m, ; fig. Straal , m.
* -- in de meeck. , Straal , Radius, m.
* - , aan een rad, Speek , yr; * - , bij
landti. , Diepte der voor , Foor, vr.
* --, bij tuinl. , Greppel , vr. *--, als:
- de mie!, zie ('atcau de mie!. *-, bij
koopl. , winkel., Vakje (in eene kas), o.
* — , in eerie boekenk. , Plank , vr. ,
Schap , o. * - , in de sterrek., als : —
recteur d'une planète, Regie lijn , wel.
lee uit het middelpunt der planeet gaat
ir, het middelpunt eenar andere , om
welke zij zich beweegt, vr. *-, in de

nat. hist , jonge rog , m.; - vert, Groe.

ne padde , vr. * •-^, Graat in de vin.
non, vr.

Rayonnant, te, adj. Stralend; fig. Schit..
terend; .-. de joie, Uitgelaten van
vreugde.
Rayonné , ée, adj. Straalswijze geplaatst.
Rayonnewent, m. w. gebr. , Straling, vr.
* -, Beweging der levensgeesten uit
de hersens naar de andere deelen des
ligchaams , vr.

Rayonner , V. n. Stralen , Stralen schieten. * - , van de levensgeesten , Uit
de hersens vloei jen.
Rays, m. pl. Pak wol van 3o tot 4opond, o.
Rayure, f. Wijze van strepen, vr. , Streep.
je, o. *-, Schroefdraad in een' ge•

trokken' loop , m. * - Nok, vr. van.
een gebouw.
Razette , f. bij pijpenbakk. , Schraapijzer, o.
Be, part. prép. bereekenende I.) eene herhaling , als : Redire, Herzeggen ; II.)
eene versterking, als : Récrécir, Naauwer maken ; III.) overtollig , als : Re.
tarder , Tarder , Vertragen , enz. , zie
de zamengestelde woorden.

Ré , m. eene muzijknoot , Re , vr.
Réactif, m. Tegenwerkend middel, o.
C.-. , ive , adj. Tegenwerkend.
Réaction, f. Tegenwerking , vr., Tegen.
stand , us. , Reactie , vr.; fig. Weder
Reactie, vr.
-werking,

ltéadmission, f. Wedertoelating, vr.
Réaggrave , m. Laatste vermaning (voor
den kerkelijken ban), m.

Réaggraver , V. a. Verklaren , dat iemand
de straffen , hem door de laatste ver
toegezegd, heeft verdiend.
-manig
Réagir, V. n. Tegenwerken , Weerstand
bieden ; fig. Tegenwerken.
Réajournement, m. Vernieuwde dagvaar.
ding, vr.
Réajourner, v. a. Op nieuw dagvaarden.
Réal , le , adj. , als : Galère réale , Hoofd.
galei , vr.; van hier : Médecin -, Dec.

Cor van do hoofdgalei, m. * _,, m.
Reaal , m. * . .

Réale, .. Hoofdgalei., vr, ' * -.- Zi.e Ré,
,W_.
al , m.
Réalgar , m. zeker mineraal sort van
rottekruid.
Réalillo, m. Kleine reaal . ms.
Réalisation, f. Verwezenlijking.
Réaliser , V. a. I7erwezenlijken, Realise.

ren. * - , dis wezenlijk (bestaande)
doen beschouwen , Voor -Wezenlijk doen
houden. *-, Voortbrengen, Voorstel.
len , dlfbeelden. die
, -m. pl. 7.Vijsgeeren , dse afge.
trokkene wezens als wezenlijke aan
Realisten , m. meerv.
-merkn,
Réalité , `f. Wezenlijkheid s vr. , We-

zen, o.

.
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Réapposer, v. a. Weder opleggen;
scellé, Op nieuw verzegelen.
Réappréciation , f. Herschatting, vr.
Réarpentage , m. Hermeting , vr.
RRéarpenter, v. a. Hermeten.

Ie

Réassignation , f. Herdag vaarding , Her-

daging , vr. * --, Nieuwe dagvaar.
ding , vr.
Réassigner, V. a. Herdagvaarden , Herdagon. * —, Op nieuw dagvaarden.
Réatteler, v. a. Weder inspannen.
Réattraction,f.T'ernieuwde aantreft king,vr•
S Reatu, als: Etre en —, Beschuldigd zijn.
Rebaiser , V. a. Herkussen , Wederkussen.
Rebaisser, V. a. Op nieuw nedrlaten. * —
in de munt, Voor de laatste maal besnijden. *—, scheepsw., Naar eene
andere zijde wenden.
Rebander, V. a. Op nieuw verbinden.
* —, Op nieuw spannen.
Rebaptisation , f. Herdoop, m.
Rebaptiser, V. a. Herdoopen, Wederdoopen.
Rébarbatif, ive, adj. fam. Barsch, Stuursch.
Rebarbe, f. Onefenheid , vr.
Rebarder, V. a. (Een tuinbed) kleiner ma.
ken. s—, weleer, Het slotrijm in het
zingen herhalen.
Rebat, in. Wederaanslaan der hoepels op
een vat, o. *--, bij valk., als: Lacher
le — , Den valk na de eerste beweging
loslaten.
Rebáter, V. a. Herzadelen (zie Bet).
.1Vieuwe draagzadels voor (de ezels) laten maken.

Rebátir, v.a. Herbouwen, Weder opbouwen.
Rebattre , V. n. irr. Weder kloppen ; fig.
Herhalen. * -- , bij pottenbatik. , Glad
maken. *—, bij kuip., Nieuwe hoepels
op (een vat) slaan. * —, w. gebr., Op
nieuw slaan , Nogmaals slaan, Weder
slaan.
Rebattret , m. Werktuig om de lei te fatsoeneren , 0.
Rebattu, ue, adj. fig., als : Je suis --- de
cola, J'en ai les . oreilles rebattues, Ik
yen het moede , De oorera tuiten er mij
al van.
Rebaudir, V. a. (De honden) streelen,

liefkozen.
Rebee , m. veroud. , zeker speeltuig met

drie snaren.

Rebelle, adj. Oproerig, Muitziek, Weêr.

barstig , Ongehoorzaam, Weêrspan.
trig; fig. Hardnekkig ; — k , Niet luis
naar, Niet wijkend voor, Weér--ternd
stand biedend aan. *—, m. Oproer.
ling, Muiter, Muiteling, M.
Rebeller (se) , v. pr. Opstaan , 4an kot
muiten slaan, Oproerig worden; fig.
veroud. , Zich aankanten , verzetten.

Rebellion , f. Opstand, m. g Oproer , o.,
Muiterij, vr.; fig. Tegenkanting,vr.;
Faire — à la justice, De uitoefening van
het regt verhinderen.
Rebénir, V. a. Weder in^vijden.
Rebéquer (se), v. pr. fam. Tegenspreken,

Tegenkefen.
Rebiner, V. a. in den lagdb. , Voor de tweede maal Biner.
Reblanchir, v.a. Weder witten, Overwitten.
Reboire , V. a. irr. Weder drinken. * —,
bij brouw. , als : —. son eau , Vocht {g

worden.
Rebondi a ie, adj. fain. Dik, Rond en y/,
Bol.
Rebondir, v. n. Terug stuiten.
Rehoudissant, adj_. m., als: Pouls , zie
Dicrote.
Rebondissement, m. We. rstuit , m.
Rehor-d, M. Rand , m. * —, Opslag of

Omslag (aan een kleed) , m.
R.eborder, V. a. Op nieuw boorden.
Rebotter , V. a. De laarzen weder aan.
trekken, *— (se), v. pr. Zijne laar

weder aantrekken.
-zen
Rebouchewent, tn. Nieuws:toostoppirig of
verstopping, vr.
Reboucher, V. a. Feder toestappen , We,
dor toekurken. *-- (se) , v. pr. Bai
gen, Gaan omliggen.
Rebouillir , v, n, irr. Op nieuw koken >
Opkoken.
Rebouisage, m. Wederopmaking, yr.
Rebouiser, V. a. bij hoedenmak, , Weder
opmaken.
Rebourgeonner , V. P. Qp nieuw uitbotten,,
Rebours , m. zie Contre-poil ; • — , Au
~ , Tegen het haar, Tegen de wal; fig.
fam. Tegendeel , Omgekeerde, o.; van
bier: A —, Au—, Verkeerd, f#veregts,
Geheel anders. *—, se, adj. fan,. Weerbarstig , Stug, Gemelijl.
Rebousse, f. Drijfbout, m.
Rebouter, V. a. De tanden eenei kaasla
in het leir steken.
Reboutonner, V. a. Weder toeknoopen.
Rebras, m. Bovenste rand van een' hand.
schoen , m. * — , veroud. , Opslag #ene r
mouw, ns.
Rebrasser , V. a. oeroud. , zie Retrousser.
Rebrieher, V. a. Vernieuwen.
Rebrider, V. a. Weder optoomen.
Rebroder, V. a. Wederborduren, Her.
stikken.
Rebrouiller, V. a. Weder ondereen warren.
Rebrousse , f. Kam der droogscheerders,
om de wol op te halen , m. ; van hier:
A rebrousse•poil , Tegen. het haar, Tegen de wol fig. fain. Verkeerd, 4ceregt:.
,
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Rebroussement, m. Buiging eenex kromme lijn.
Rebrousser, v. a. van het haar, Tegen de
natuurlijke rigting strijken, kamnoen,
Opkammen , Opstrijken, Opzetten; -Ia moustache , De knevels opzetten. * -,
als : -- chemin, Terug keeren. * - V.
n. Terug keeren.
Rebroussetfe, f. zie Droussette.
Reiroussoir , m. zie Rebrousse.
Rebroyer , V. a. Teder wríj ven , Overwrij ven.
Rebrunir, V. a. Nogmaals bruin maken.
* _, Op nieuw bruineren.
Rebuffade, f. fam. Onbeschoftheid, Terug.
scooting, vr.
Rébus, m. T oordenspel, o., (b. v. wan.
neet- men A I'assuranee verbeeldt door
eerre a op Bene anse te plaatsen) , o.;
fig. Woordspeling, Laffe boerterij , vr.

Rebut, m. 4fwijzistg, vr. *-, Uit schot , o. ; Mectre au - , Uitschieten;
fig, Uitschot, Uitvaagsel, o.
Rebutant, te , adj. Verdrietig , Onaange.
naam , Ontmoedigend. * - , Terugstootend, Onaangenaam , Stuursch.
Rebuter, V. a. erfwijzen. Terug stooten.
*-, Ontmoedigen, ,afschrikken, Terug
storten. * -, Uitschieten , Elfkeuren.
*_, Mishagen, Onaangenaam zijn,
Terug stooten, Stooten, Stuiten. *_,
in de rijsch. , Te veel van (een paard)
vergen. * - (se), v. pr. Moedeloos worden , Den moed verliezen.
Recacher , v. a. »Ieder verbergen.
Recacheter, V. a. Ieder verzegelen.
Recalcitrant, te e adj. fam. Koppig, Hardnekkig.
Recaler, V. a. Glad schaven.
Récamer, v. a. Goud of Zilver op iets
borduren.

Récapitulation,f.Herhaling(in liet kort),vr.
Récapituler, v. a. (In het kort) herhalen.
RecarreIer, v. a. Op nieuw vloeren.
Recasser, v. a. Opscheuren , Breken (ee.
nee akker).
Recassis, m. Braakland , o.
Recéder, V. a. Weder afstaan.
Recélé, m. Teerheling, herberging, J"er.
z:sjtjging, vr.
Recélement, in. Teerheling , herberging ,
vr. , Verzwijgen , o.
R ecéler , V. a. Verhelen, Perbergen. * -,
Verzwijgen, Verdonkeremanen. * - , V.
n. bij jagers , Zich schuil houden.
Recéleur , m. 11eler , m.
Recéleuse , f. Hselster , vr.
Réce ►nment , adv. Onlangs , Sedert kort.
Recensernent, m. Telling , Volkstelling,

* -, Bezigtiging van koopvaren, yr.

RECU

891

Recenser , V. g. ( Koopwaren) bozigeige.n.
Récent, te, adj. Nieuw, Onlangs geschied,
IVersch ; van hier
J'en ai Ia mémoire
récente , Het ligt mij tiersch in het
geheugen.
Recepage, m. Snoeijen (van eenen wijn.
gaard) , o. * -, Bakken (van kreupelhout) , o.
R ecepée , f. Gehakt botch, o.
Receper, V. a. (Eenera wijngaard) snoei jen. *-, ,afhakken.
Récépissé, m. Ontvangschrift, o., Re.
cepis , vr.
Réceptacle, m. vergaderplaats , vr. *_ ,
hergade`rbak, m. * -, bohui 1plaats.
vr. * --, in de plantb., Zaadbodem,
m., Receptaculum, e.
Réception , f. Ontvangst, vr., Ontvangen , o. * -- Ontvangst , vr. , Ont.
haal , o. , Bejegening, vr. ; van hier :
Faire tine - à, Ontvangen , Onthalen.
* -.,, 4annemi ng , Opneming , vr.
Recette , f. Ontvangst, vr. , Ontvangen
(van gelden), o. * -, Bureau van den
ontvanger , o. * - , Ontvangerspost,
m., Ontvangst, vr. * _, Ontvangst,
vr. , Ontvangene gelden , o. mrv. * bij salpererkok. , Ontvangbak, m. *-,
bij geneesk., Voorschrift, Recept, o.;
van hier : fig. Middel, o,
Recevable , adj. dannemelijk, Ontvang=
baar.
Receveur , m. Ontvanger , m. *-, Huis
-bezorg,M.
Receveose, f, Ontvangster, yr. *-., Huisbezorgster., vr.
Recevoir, V. a. Ontvangen, 4annemen.
* -- , Ontvangen, Krijgen , , Laten komen. * --, Ontvangen , Innen , Binnen
krijgen , Betaling bekomen van. * .,
Ontvangen , Lijden, Ondergaan, Tea .r.
duren. *-,Ontvangen, Opnemen. *.-,
m. Lange salpeterbak, na .
Recez, m. bij regtsgel. , Reces , o. ; - de
l'empire, Rijksbesluit , o,
Rechafai,der , v. n. Weder steigeren , Op
nieuw een steiger oprigten.
R écham pir , V. a. zie Echampir.
Rechange, m., als: De -, In voorraad.
* -, Herwissel, on.
Rechanger , v. a. Nogmaals verwisselen ,
Ieder veranderen. * -, V. no Weder
veranderen.
Rechanter, V. a. Herzingen; fig. Herhalen.
R échapper , v. n. fam. Ontkomen, Door.
konen, Opkomen (van eens ziekte , dune
maladie).
Recharge , f. Herlading, Volgende la.
ding , vr. * -, als: Venir k .1a ..•, Op
nieuw aanvallen , Nieuwe pog;ngcnaan.
;
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wenden; Venir en , Ter versterking
komen (van, de).
Recharger, v. a. Op nieuw laden, Herla
nieuw beladen. * -- , Op-den.*—,Op
nieuw aanvallen. * —, Nogmaals belasten , gelasten of bevelen. * — , als:
— un prisonnier, zie Recommander. *—,

Versterken.
Rechasser, V. a. Weder ... jagen, Terug
drijven. * — , V. n. Weder jagen , Op
nieuw jagen , Nogmaals jagen.
Rechasseur, m. Diegene , welke de dieren
weder in de bosschee jaagt.
Rechaud, m. Komfoor , o. *. bij verw.,
als : Donner Ie premier —, le second —
t ure étoffe, De eerste, tweeds verw
aan eens stof geven.
Réchauf, m. Broeimest, m.
Réchauffé , m. fam. Opgewarmde spijs,
vr.; fig. Opgewarmde kost, m.
R chauf ement, m. Nieuwe mest, om koud
gewordene broeibakken teverwarmen,m.
Réchauffer, V. a. Weder warmen, Op warmen , Weder verwarmen ; fig. Weder opavekken , Weder verlevendigen. * —, in
de rijsch. , Op wekken , .danzetten. * —
(se), v. pr. Weder warm worden; ook:
Zich weder verwarmen ; fig. Weder aan
Weder verlevendigen , Toe.-wakern,
nemen , 4angroeijen.
Réchauffoir , m. Perwarmfornuis , o.
Rechausser, V. a. Schoenen en kousen weder aantrekken. * —, als: — un arbre,
Weder aarde one Benen boom leggen.
*— ,Nieuwe tanden in een rad zetten.
* —, een stuk metaal , Inslaan , Klei.
ner maken. * — (se) , V. pr. Zijne kousen en schoener. weder aantrekken.
Rechaussoir, in. Harmer om metaal in te
slaan, tn.
Recherche , f. Zoeken, Nazoeken, o. , Na
vr. * —, Naspo--sporing,Nazek
ring, Navorsching, Onderzoeking, vr.,
Onderzoek, o. * —, Gezochtheid, Zorg,
Zorgvuldigheid , vr. * — , Aanzoek,
v. ; Faire le — d'une felle , Aanzoek one
,
een meisje doen. * —,
Reparatie (aan daken, enz.), vr. *—,

Herstelling

in de toonk. , soort van voorspel.
Point d'orgue eens zangers , o.
Recherché, he, adj Met zorg bewerkt,
Goed bewerkt. * r , van plaatsen in
een boek, Keurig bewerkt, Keurig,
Heerlijk, Uitmuntend. *—, Gezocht,
Gemaakt, Onnatuurlijk; van hier:
Etre — dans sa parure , Te gezocht in
zijnen tooi zijn.
Rechercher, V. a. Nogmaals zoeken , We.
derom of Op nieuw zoeken. * --, Op-

zoeken , Opsporen , Nayorschen, Zee.

ken. * —, Onderzoek doen naar.
Streven naar ; van hier : -- en mariage,
Tot vrouw trachten te krijgen, Ten
huwelijk vragen, Aanzoek doen om.
* — , Not zorg bearbeiden ; ook :
Met de uiterste zorg herstellen; fig.
Zoeken ; Votre frère est recherché , Uw
broeder wordt gezocht , is overal gaarne gezien. s—, in de rijsch., Opwakkeren , Aanzetten, landrijven.
Rechercheur , m. Degene , welke het noodige aan daken en straten herstelt.
Rechigné , he , adj. fam. Stuursch, Gemelijk , Knorrig.
Rechignement , m. Stuurschheid, vr.
Rechigner, v. n. fam. Zuur zien, Stuursch
kif ken.
Rechinser, V. a. , als : — la laine, De wol

goed wasschep.
Rechoir, V. n. irr. veroud., Weder vallen ; fig. Weder vallen ; ook : Weder instorten.
Rechute, f. fig. Nieuwe val, m. *•,
Wederinstorting , vr. ; Faire ou Avoir

une —, Weder instorten.
Récidive, f. Begaan van den zelfden mis
nieuw, 0.
-slagop
Récidiver, v. n. Den zelfden misslag weder begaan.
Recief, m. Bewijs van het ontvangen der
goederen aan boord, o.
Récif, m. Keten van rotsen gelijk met
het water , vr.
Récipiangle , m. Hoekmeter , m.
Récipiendaire, in. Die naar iets staat,
Candidaat, m.
Récipient, m. Ontvanger, Recipient, M.
Réciprocation , f , als : -- du pendule,
Slingerbeweging door de aarde , vr.
Réeiproeité , f. Wederkeerigheid , vr.
Réciproque , adj. Wederkeerig , Weder•
zijdsch , Onderling. *—, in de spraakk.,
als: Verne -, Wederkeerend iverkavoord,
o. *—, m. Wederkeerige, Zelfde, o.
Réciproquement, ado. Wederkeerig , We.
derzijdsch.
Réciproquer, v. n. boert., Met gelijke
munt betalen.
Recirer, v. a. Weder met 'var bestrijken.
Récit, m. Verhaal, o., Vertelling , Mededeeling, vr., Verslag , Berigt , o.
van hier: fig. fain. Faire un grand — de
q. q. , Voordeelig van iemand spreken.
* _, in de toonk. , Hetgene door gins
stem gezongen of door één instrument
gespeeld wordt.
Récitant, adj. f. , als: Partie —, Solo-stem,
vr., Solo, o.
Récitateur, m. W. gebr. 0 Die iets van bui
opzegt,
-ten
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Récitatif, in. Gezongene gedeelte van eens
cantate , enz. , Recitatief, o.
Récitation , f. Opzegging, vr., Reciteren, o.
Réciter, v. a. Opzeffgen , Reciteren. * -,
,Verhalen , I/ertellen. * —, Een solo
zingen of spelen.
Réclamateur , m. Terugeischer , m.
Réclamation, f. Terugeisching, vr. * -,

Tegenspraak, vr.
Réclame, f. Lokfluitje, o. *-., Teeken
of Geroep, om eenen valk te doen we.
derkeeren , o. * -, f. bij drukk. , Klapper, Custos , vs. * — , in de toonk.,
Slotzang, m.
Réclamer, v. a. Te hulp roepen , Inroepen. * — , Terugeischen of vragen,
Reclameren. * _ , Terug roepen of lokken. '* - , v. n, als : - contre , Zich
tegen ... aankanten of verzetten, Er
iets tegen hebben , Er iets tegen heb.
ben in te brengen ; ook : Herroepen
Tegen iets opkomen. * - (se), v. pr.
Zich beroepen (op, de).
Réclameur , m. eene merel.
Réclamper, V. a. scheepsw. , Weder vast.

klampen.

Réclinaison , f. Afwijking van de poolshoogte, Helling, vr.
Réclinant, te , adj. van zonnewijz. , Te
-rug
hellend, Hellend.
Récliné , ée , adj. Overgebogen.
Récliner, V. n. Terug hellen.
Rectouer, V. a. Weder vastspijkeren.
Réclube , m. zeker net.
Reclure , v, a. irr. Opsluiten. * - ('se),
V. pr. Zich opsluiten.
Reclus , se , adj. Opgesloten. * — m.

kluizenaar, na.
Recluse , f. Kluizenaarster , vr.
Reclusion , f. Opsluiting,. vr. * —, ver oud., Kluizenaarswoning , vr.
Recocher, V. a. , als : - la pate, Het deeg
met de vlakke hand nog eens slaan.
Recogner , v. a. pop. Terug slaan ; fig.
Afwijzen. * -, Weder vastslaan , We-

der inslaan.
Recoiffer, V. a. leder kappen , Op nieuw
kappen ; fig. - moe bouteille, Eens flesch
weder digs maken.
Recoin, m. Verborgen hoek, Hoek, Schuil.
hoek, m.; fig. Schuilhoek, m.
Récolement, m. bij regtsgel., Verificatie,
vr.; van hier ; - de témoins, 11'eder.
hooting van getuigen , vr. * - , Ver
gevondene dingen met den-gelijkndr
inventaris, yr.
Récoler, v. a., als: -- des témoins, flan

getuigen hunne verklaringen voorlezen.
Recollection , f. Bezinning , vr. , Stil
peins, o.

ge-
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Recoller, v. a. Weder lijmen.
Recollet, m. zekere vogel, zie Jaseur. *-',
soort van Franciscaner monnik , Recollet , we
Recolliger (se), v. pr. veroud., zie Se recu eillir.
Récolte,£. Oogst,m. , Ingezamelde vruch.
ten, vr. reerv. *-, Oogst, m., Oog.
sting, Inzameling, yr.
Récolter, V. a. Inoogsten, Oogsten, Inzamelen.
Recommandable, adj. Aanbevelenswaardig.
Recommandaresse , f. weleer te Parijs, Be.
zorgster van minnen, vr.
Recouomandation, f. Aanbeveling, Recom.
mandatie , vr. ; Lettre de - , Aanbeve.elchting, vr.
lingsbeief, m.
ltecommander , V. a. Planbevelen, Recommanderen. *..,Opdragen. * - , Ver dienstelijk maken , Achtenswaardig maken; fig. pop. Il a été bien recommandé
an prone , Men heeft veel te zijnen na.
deels gezegd. * -- ( se) , v. pr. Zich aan
(om, h); ook: Groe--bevln,Smk
ten , Zich in iemands gunst aanbevelen, Zich reconsmanderen.
Recommencement, m. w. gebr. , Wederbe.
gilinen , 0.

Recommencer , V. a. Weder beginnen
I/ernieu, ven ; van hier : fam. — de
plus belle , - sur de nouveaux frais
Met vernieuwden ijver beginnen, Met
frisschen moed beginnen; G'est toujours
à -, Er is altijd wat aan te doen.
*-, V. n. Weder beginnen, Op nieuw

beginnen.
Recommenceur, m. , Recommene euse, f.
fam. Die gedurig op nieuw begint.
Récompénse , f. Belooning , Vergelding,
vr. , Loon , m. en o. * -- , Schadeloos.
stelling , Vergoeding , vr. ; fig. Kastijding, vr. , Loon , m. en o, ; En -, Tot
loon , Daarvoor, Ter vergelding.
Récompenser , V. a. Beloonen , Vergelden.
Schadeloos stellen , Vergoeden. * -.
Herstellen , Weder inhalen. * - (se) ,.
V. pr. Zich schadeloos stellen.
Recomposé , ée , adj. van bladen , Dubbel
zamengesteld.
Recomposer, v. a. Weder zamenstellen.
* -, Weder zetten.
Recomposition , f. Wedervereenigi ng , vr.
Recompzer , v. a. Hertellen, Overtellen.
Réconciliable, adj,. Verzoenlijk, Verzoen.
baar.
Réconcïliateur, M. Verzoener , Bemidde.
laar , m.

Récornciliation , f. Verzoening , Bevredi.
ging , vr, * --, l ieuwe inwijding (es.
net kerk), vr.
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Réconcilatrice , f. Verzoenster , Ilemidde.
laarster , vr.
Réconeilier, V. a. T'erzoenen, Bevredigen.
* - (se), v. pr. Zich verzoenen; spr. w.
It re faut pas se fier a cpn enttemi récotlciiïé , Men moet tegen eersen verzoen.

Reconstitution , f. Vaststellen eener nleu-
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we rente in plaats der vorige , c.
Reconstruction , f. Wederopbouwing ,
Herbouw

Reconstruire , V. a, irr.
Herbouwen.

Reconsc► lcer, v. a. Op nieuw raadplegen.
Reconter, v. a. Op nieuw verhalen.
Reconvenir, V. a. irr. in regten , Eersen

den vijand op zijne hoede wezen.
Récoriduction, f. in; Tacite -, Stilzesijgend behoud , o.

Reeonduire, v. a. irr. Terug brengen, ge.

eisch teEen den eischer

doen.

Réconvention, f. Eisch tegen den eischerm,
Reconvoquer, v. a. Op nieuw zamenroe -

leiden, Geleiden , VergezeIlen.
Reconduite, f. Terugbrengen, Teruggeleiden, o.

pen,

Réconfort , m. bijna veroud. , Troost , m•

Weder bijeen roepen.
nieuw afschrijven,

Recopier, V. a. Op
Overschrijven.

Vertroosting, vr.

Réconfortation, f. Wederversterking , vr.
RéconforCer, V. a. ifTeder versterken. * -,
bijna veroud. , Vertroosten.
Réconfrontation , f. Nieuwe confronts-

Recoquillement, m. Ineenkronkeling, Op.
rol/ine ,

tie, vr.

V. a. Op nieuw confronteren, Weder tegen elkander verheoren.
Reconnaissable , adj. Weder te kennen,
Kenbaar.
Reconnaissance, f. Wederkenning , Herkenning , vr. ; van bier: Signaux de-,

.fáerkersningsseinen , o. nzrv. * --, Er
kentelijkheid, Dankbaarheid, yr. *--?
Erkentelijkheid, Belooning, Vergelding, roer. *-, Bekentenis, Belijde.
nis, vr. *-, Onderzoek, o. *-, in
1 et ` krjgsw., Verkenning , vr.; van
hier : Faire la -- de, Verkennen. * --,
Sch riftelijk bewijs(Van de ontvangst),o.
R.econnaissant, te , adj. Erkentelijk, Dankbaar.
Reconnattre, v. a. irr. Herkennen , Weder.
kennen. * -, Kennen, Onderscheiden,
Onderkennen; On reconnalt Ie rossignol
k son chant, Men kent den nachtegaal
aan zijn gezang. * -, met eene ont.
kenning, als: Ne pas --, Niet kennen,
Vergeten, Verwaarloozen, Verzuinsen,
* _ , Erkennen , .anne'nen , Toestemenen , Laten gelden. *- , herkennen,
Op kondschap uitgang, Recognosceren;
van hier: Onderzoeken. * -, Erken.
nee , Bekennen, Belijden , Toestemmen;
van hier: -pout, Erkennen voor. * -- ,
erkentelijk zijn voor, Beloouen, Dank.baar zijn voor. * - (se), V. pr. Tot
inkeer komen , Berouw hebben; •ok : I
Tot zich zelven koesen; ook: Een dut delijk denkbeeld van zijnen toestand
-

I

vormen ; ook : Zich herinneren , Lone
plaats herkennen.
Reconnu, ne, adl. Erkend ; zie Recon•
naitre.
Reconquérir, V. a. irr. Heroveren, Weder

vr.

Ineen kronkelen , Op.
rollen, Ombuigen, Kreuken. * - (se),
V. pr. Ineen kronkelen, Zich zamen
rollen.
Record, zie Recors.
Recordé , ée , adj. , als: Exploit -, Ex•
ploict van Benen deurwaarder met twee
getuigen.
Recorder , V. a. , alt: -- sa econ, Zijne
les overleeren ; fig. fain. Zijne les repeteren , Iets goed in zijn - geheugen
prenten. * -- (se) , V. pr. Zich berm.
neren ; Sc - avec q. q. , Iets met ie•
mand afspreken.
Recorriger , V. a. Nog eens nazien, Op
nieuw nazien.
Recurs, m. Getuige (van tenen deurwaar

R ecoq uiller , V. a.

Réeonfrolter,

bemagtigen.

vr.,
vr.
Weder opbouwen,

, m. , Herbouwi ng ,

-der),m.
bed brengen.
*-, Weder nederwerpen. • - (se), V.
pr. Weder naar bed Gaan.
Recoudre , V. a. irr. Weder naazjen, W.
der toenaaijen of aannaaijen.
Recouler, V. a. Hergieten. * --, .De (ge
kaarten) nazien. * -r, e olie-makte
(uit het hertsleder) drukken.
Reeonpage, m. Oversnijding, vr.
Recoupe , f. Steengruis , d. * -, Kornel
(d. i. fijnste zemelen), vr.
Recoupement, m. Inwerking van ieders
laag steenen , waardoor een muur van
boven bijloopt , m.
Recouper, v. a. Teder snijden , Op nieuw
snijden, Versnijden, Anders snijden.

Recoucher , v. a.

Weder te

* -, in het ka-krtsp. , Op nieuw afnemen.
Recoupette , zie Recoupe.
Recourber, v. a. Buigen , Ombuigen. *--,
Perbuigen.

Weder loopen t Her.
loopen. * -, Zijne toevlugt nemen
(tot, t). * --, V. a. scheepses. , als: -les contuses, De naden overbreeuwon.

Recourir, V. n. irr.

REDO
`Recourreer, v. a. veroud., IP' drkrlj'gen,
Perlossen.
Recours , m. T'oevlugt , vr. ; Avoir • h,
Zijne toevlugt nemen tot. * —, Toevlugt , Hulp , Schuilplaats , vr. * —,
in regten , Verhaal , o. , Vergoeding, yr.
Recousse, f. veroud., I7erlossing, vr.
Recouvert, te, adj. Bedekt.
Recouvrable , ach. in het f nantiew. , Binnen te krijgen , Inbaar.
Recouvrement, m. Weêrkrijging, Her.
krijging, yr. * --, Inning, Inzame.
ling, Ontvangst, vr.
Recouvrer, v.a. Wederkrijgen , Terug bekomen. *--, Inzamelen, Innen ,, Ontvangen.
1 econvrir, V. a. irr. Op nieuw dekken;
fig. Bedekken.
Recracher , V. a. Weder uitspuwen. s—,
Op 'nieuw spuwen.
Récréance, f. Provisioneel bezit of ge
als : Lettres de —, Recre--not,.*—
antiebrieven, m. meet-v.
Récréatif, ive , adj. fam. Pervrolij trend.
Récréation, f. Ilerlastiging , Uitspanning,
Verpoozing, vr. ; van hier : Mon frère
eet a la —, Mijn broeder speelt met de
anderen; Heure de —, Speeluur, o.
Récrédentiaire, m. Degene, die iets voor -

ni t

bezit.

Recréer, V. a. Ilerscheppen, Herstellen.
*-, Vermaken, Verlustigen, Pervrolijken ; van hier : Le vert récrée la vue,
Bet groen is aangenaam: voor het ge
uitspan.-zigt.*(se),vprEn
ving nemen , Zich vermaken.
Récrément, in, Stof, die zich van het
bloed afscheidt, (b. v. speeksel, gal,
melk, enz.), vr.
Récrémenteux, use , adl. dfgescheiden van
het bloed.
Récrémentiel , lie, zie Récrémenteux.
Rgcrépir , V. a. Op nieuw bepleisteren ;
_fig. Eene nieuwe gedaante aan iets ge.
ven, Opwarmen.
Recreuser, V. a. Nog eens graven. Op
nieuw graven.
Recribler,v• a. Overziften, Nog eens ziften.
Récrier. (se) , v. pr. Schreeuwen, Zijn' lof
of afkeuring door geschreeuw te kennen

geven.
Récrimination, f. Wederbeschuldiging, vr.
R écriminatoire , adj. Wederbeschuldigend ,
Eene tegenbeschuldiging inhoudende.
Récriminer, v. n. Tegen zijnen beschuldi•
ger eene wederbeschuldiging inbrengen .
Récrire , V. a. irr. Overschrijven , Nog
eens schrijven. * — , Weder schrijven,
Ondermaal schrijven. *—, Terug schrij-
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ven, Weder schrijven, .antwoorden;
fig. Beschaven.

Recrottre , V. n. irr. Op nieuw
Sterk groeijen.

groeijen s

Recroqueviller (se), v. pr. Inkrimpen (door
de hitte der zon of des vuur:), o.
Recrotter, V. a. Teder vuil maken.
Recru, m. Nawal (van hout), o. *—,
ue , adj. Txermoeid , 4fgemac ,Uitgeput.
Recrue, f. Ligting, Werving, vr. , Nieuw
aangezworven krijgsvolk, o.; van hier :
Homme de — , Recruut , m. s-.., Ligting, m., Werven, o.
Recrutement,m. Recrutering, Werving, vr.
Iii ecruter , V. a. Werven , Recruteren. * -(se) , v. pr. Door recruten weder voltallig worden.
Recruteur , m. Werver , m,
§ Recta, adv. fig. fata. Juist, Naauwkeurig.
Rectangle, m. Regthoek, m. * --, adj.

Regth oekig.
Rectangulaire , zie Rectangle, adj.
Recteur, m. Rector, m. —, in sommige
streken, Pastoor , m. * —, adj. m.,,
als : Esprit —, zie Arome.
Rectification, f. Verbetering , vr.
in de scheik., Tweede overhaling, Zuivering , vr. ` -, in de meetic. , Regt-

making , vr., Vinden eener regie lijn,

die gelijk is aan eene gegevene krom-

me, a.

Rectifier , V. a. Verbeteren , Herstellen.

* —, in de scheik. , 1/oor de tweede maal
overhalen. * _ de meetk. , Eene

regte lijn vinden , welke gelijk is aan
Bene gegevene kromme.
Rectiligne, adj. Regtlijnig.
Rectitude , f. Regtheid , Regee rigting
vr.; fig' Zuiverheid, Opregtheid , vr.
Rectiuscule, adj. Bijna regt.
§ Recto, m. Eerste bladzijde , vr.
Rectoral, le, adj. Iwan eersen rector.
Rectorat, m. Rectoraat , o.
Rectorerie, f. in sommige streken, Pas•
toorsgemeente , Gemeente , vr.
Rectricel , adj. f. p]., als : Plumes —, Lan-

!.

ge staartpennen, vr. meere.

§ Rectum , m. Regie darm , m.
Reçu, m. Bewijs van ontvangst, o.,

Quittantie , vr.

Recueil, m. ,verzameling, vr.
Recueillement, m. Afgetrokkenheid , van

geest , Stille overdenking , Besps ege-

ling. vr., Gepeins , o.
Recueillir , V. a. irr. Inoogsten , Inzame•
fen; fig. Oogsten , Inoogsten, • —, In.
zamelen,, Ontvangen, Innen. *—, Perzamelen , Dijeen zamelen , Zamenbrengen ; van hier: — les suffrages, De stem-

men opnemen. * r-, Opvangen , Opza.
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melon, Opgaderen; fig. Ontvangen, ,
Verzamelen; van hier: - ses esprits,
Zijne gedach ten verzamelen ; - ses forces, Zijne krachten verzamelen. * -,
Opzamelen , Opmaken , Afleiden. t-,
Ontvangen , In zijn huis opnemen. * (se), v. pr. Zich met stille overden kingen bezig houden, Zijne gedachten
bijeen zamelen.

Recueiiloir, m. zeker rad der lijndraai.
jens.

Recuire , V. a. irr. Op nieuw bakken. * -,
Opkoken , Herkoken. * - , Week maken (bergstoffen). * -, Heet maken,
Gloeijend maken.
Recuisson , f. Langzame verkoeling , vr.
Recuit , te , adj. fit te gaar , Al te veel
gekookt. *-, m. Oversmelting , Overgloeijing, vr.
Recuite , f. Oversmelting , Overgloeijs ng , vr.
Recuites , f. pl. Tweede kaasachtige ge.
deelte van de wei , o.
Recuiteur ,m. Leerjongen bij de munt, m.
Recul, m. dchteruit loopen, o.
Reculade , f, flclhterui t loopen , o.
Terugtreding , vr.; Faire une - h q. q.,
Iemand terug drijven.
Reculée , f. als: Feu de -, (ongebr.) Groot
vuu,, o.
Reculement, m. Terugwijking, vr.
Leiren borstriem van een paard, bij
het afloopen van eenen berg , m.
Reculé, ée, adj. 4fgelegen . Verwijderd.
Recu!er, V. a. Achteruit schuiven, brengen, stellen, plaatsen ; van hier : - les
bornes d'an royaume , De grenzen van
een rijk uitbreiden ; fig. Verschuiven,
Vertragen, Uitstellen. * _ (se) , v. pr.
flchteruit schikken, schuiven, gaan,
treden ; Se - du feu, Pan het vuur af.
schikken * -, v, n. Achteruit gaan,
treden , wijken , rijden , loopen ; fig.
Achteruit gaan, Teug gaan , ,Achter.
ken , Deinzen ;
waarts gaan. * -- , Wijken
figs. - pour mieux sauter , .De kat uit
den boom kijken ; ook : Eenen spiering
uitwerpen, om eenen kabeljaauw te
vangen. *-, Uitstellen, Verschuiven.
`Reculons, als: A —, adv. Achteruit,
,achterwaarts,; fig. fain. Achteruit;
Aller k -, Achteruit gaan , Verergeren.
Récupération , f. in de sterrek. , zie Emer.

sion.
Récupérer (se) , v. pr. f3m. Zich schade.

Jots stellen ; Se - de see p.ertes, Zijne
schade weder inhalen.
Récarer, V. a. Ieder schoon maken.
Récurrent , te, adj. , als Artèce récur.
rente , on : isécurrente , f. Teruggaande
:

adsr, vr. ; Nerf-, ou: * w-, tn. Teruggaande spier , vr. ; Vers -, Kreeftvers , o.; Cristal -, Kristal met kringen, die bij afwisseling terug hee.
ren , o.
Récusable , adj. Verwerpelijk.
Récusation , f. Verwerping, vr.
Récuser, V. a. Verwerpen , .Elfwijzen,
Niet aannemen.
Rédacteur, m. Opsteller , m. * - Redacteur , m.
Rédaction , f. Opstellen, o. * -, Redac•
tie , vr.
Redan , m. Vestingwerk met in- en uit
hoeken, o. * _ , Tandswijze-springed
geplaatste leisteenbank, vr.
Redauser, V. a. Weder dansen . Nog eens
dansen, Overdansen. * -, v- n. Weder
dansen.
Rédarguer, V. a. w. gebr., Berispen, Gispen, Doorhalen.
Reddition , f. Teruggave, Wederovergave
(eenor vesting) , vr. * —, Overgave
(cotter rekening) , vr.
Redéhattre , V. a. Op nieuw behandelen,
betwisten.

Redéclarer, V. a. Op nieuw verklaren.
Redédier, V. a. Weder opdragen , zie
Dédier.
Redéfaire, V. a, irr. Weder losdoen, los

-maken.

Redéjetlner, V. n. Weder ontbijten, Op

nieuw ontbijten.
Redélibérer , v. a. Weder overleggen.
Redé'ivrer, V. a. Weder bevrijden , verlossen.
Redemander, v. a. Op nieuw vragen. *- 2
Terug vragen, eischen.
Redemeurer, v. n. Op nieuw wonen.
_Redémolir, V. a. Weder afbreken, slechten.
Réde^upteur, m. Verlosser, Zaligmaker, rat.
Rédemption, f. Verlossing , vr. * -, Vrij-

kooping , Loskooping, o.
Redens , m. Pl. in de bouwti. , Afzetting
(in eersen muur), vr. * - , scheepsw.,

Tanden, welke in iets sluiten, m. mrv+

Redent, zie Redan.
R edépécher , v. a. Weder afvaardigen,
Nog afzenden.

Redescendre , v. a. Weder aflaten. • - a
V. n. Weder afkomen.
Redevable, adj. Schuldig, Verschuldigd y
Vous m'étes - de cent florins, Gij zijt
mij ioo gulden schuldig ; fig. je voos
suis - de ma fortune , Ik heb u' mijnt
geluk te danken , Ik ben aan u mijn
geluk verschuldigd. * -, m. Schul-

•denaar,, m.

Redevance, f. Jaarlijksche rente , what.
.fang, vergoeding, vr.

.
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Reclevanc!er, m. Degene ve1Po eene faar
lijksche rente verschuldigd is
Redevancière , t . Degene welke eene jaar.
Iijksche reste verschuldigd is.
Redevenir, V. n. irr. ['Veder worden.
Redévider, v. a. Weder opwinden, her
winden.
Redevoir ,, V. a. Bij slot van rekening
schuldig blijven.
Rdhibition , f. Vernietiging van eenen
, koop , vr.
Rédhibitoire , adj. Das den koop vernie.

-

tigs.
Rédiger,

V. a. Opstellen , In orde bren.
en , IZedigeren.
Rêdimer (se), v. pr. Zich vrijkeopen, Zich

bevrijden , Zich afkoopen.
1fl zekere gordel der Rem.
Vrouwen.
Redingote , f. Jas , Overrok , Reis/as
Rijdjas, M.
Redire , V. a. irr. Herzeggen , Nog eens
§ Redimiculum,

,

zeggen, Herhalen. *, Verbreiden,
Ruchtbaar maien, Verklappen, Klappen. * _ , in de onbep. Wijs , voorafgegaan van a en meestal van Trouver,
Berispen , Aanmerken , Gispen , Zeg.
gen; Trouver a - a q. ch. , Op iets wat
te zeggen hebben; van hier: Ii y a
beauenup a - a, Men heeft veel aan ee
merken op.
Rediseur , ni. Herhaler , vs.
Redistribuer, v. a. W'eder uitdeelen.
Redistribution , f. Nieuwe uitdeeling , vr.
Redite , f. Herhaling , vr.

Redompter , zie Redomter.
Itedomter ,, v. a. Weder temmen of be.
dwingen.
Redundance, f. Overtolligheid van weerden, vr.
Redondant , te , adj . Overtollig. *
verladeu ; Style -, Overladen stijl, m.
Redonder, V. n. w.gebr, Overladen zijn.
Redonner, V. a. Weder geven , Terug ge
ven. *_,Wdergeven,op nieu3vge.
Ven. °-, V. n Op nieuw aanvallen,
Weder aanvallen.
Redorer, V. a, Weder vergulden.
Redoublemenc, m. Verdubbeling , vr.
/7ernseerdering, vr.in de geneesk.,
T'crheffing (van koorts), vr.
.-, Ver..
Redoubler, V. a. I7erdubbelen.
nzeerderen.
-, 0I, nieuw voeren,
Nieuwe veering in . . , zetten.,
V. n Verdubbelen , Verweerderen , Zich
ifs, Toenemen ; van hitr : - de

courage, Meer moed krijgen ; farn.

dejainbes, Beesten ,szaken,Harder loopen.
Redounan ., m. verscheidenheid van tamme

olijfboomen.
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Redoutable, adj. Geducht, P'erschrikke.
lijk, Zeer te vreezen.
Redoute, f. in den vestingb. , Wijkschanr
Redoute , vr. , in vele streken , 0.
peethaar (gemaskerd) bal , 0. Reden.
te , vr.
Redouter, V. a. Duchten, Zeer vreezen,
Beducht zijn voor.

Redressé , ée , adj. in de plantk. , Met de
einden opgerigt.

edressement, in. Wed-or regt maken, o.;
fig. flerstelling , vr.
Redresser, v. a. li'eder regt maken of
buigen; fig. Weder te regt brengen,
Weder in orde brengen , Weder op den
regten weg brengen , Herstellen ; van
hier .' - les griefs, De grieven herstellen; - une personue qui se trompe, Ie.
mand uit den dut helpen , uit den droom
helpen; fan. - q. q. , Iemand te regt
Zetten, Hem beseraffen ; - les torts,
De onderdrukten bijstaan. '-, als:
- les gants , De handschoenen oprek.
ken ; - les peaux , De heiden rekken.
*—(se)„ v. Zich regt houden, Het lig.

chaam regt houden ; ook : Zich weder
oprigten ; fern.. Zich verbeteren , Zich
bete ren.
Redresseur ,, m. Rigsijzer (der suikerko.
kers), o.

veroud., als:- de
torts, Wreker van het ongelijk, na.

Redressoir, na. bij tinnegiet. , Bulticlop-

per, na.

Réductible, adj. Te brengen,Dat kange.
bragt worden. bij regesgel. , Dat
verminderd bars worden.

Réductif, ive , adj. in de scheik. Oplos.

send, Ontbindend.

Réduction, f. Terugbrcnging of Lierlel.
ding tot den eersten stand , vr. ; van
hier : - d'une ville , Onderwerping of
J7eroveriflg eener stad , vr. ; - d'une
liqueur a la moitfé, Vermindering of

Izerkoking van een vocht op de helft,
vr. ; - d'une tente , Vermindering ee.
ver rente, vr. , in de rekenk., Herleiding, vr. -, Verkleining, rnaindering,vr *., J2erl.iding,Te

rugbrenging , vr. - , bij odheel.,
Zetten , 0. '- in de echeik., Desoxyelatie , vr. - , ads: Ëchelle de - , Reduceieschaal , vr. ; Compas de

ductiepasser m.

Rdduire , v. a. irr. Veranderen ; - un métal

en chaux . Een metaal in kalk veranderen ; .- en pousSière , Tot stof ma.
ken ; fi g une viiie en poudre , Eene
stad verwoescen ; - en cenclres , In de
asch leggen ; - la guerre en art , Den
oorlog tot tent kunst maken. _ , in
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Réer, v. n. van rood wild s als hat rid-

sig is , Schreeuwen.
hier: Verminderen, Ver -klein;va Rées, zie Raix.
Brengen tot; -- sa dépense,-klein, Refácher, V. a. Op nieuw vertoornen.
Zijne uitgaven verminderen ; — le non- Refaconner, v. a. Weder in het fatsoen
brengen , Een nieuw fatsoen geven aan.
bre de see domestiques, Het aantal zij ver bedienden verminderen — une dé- Refaccion , f. in den hand. , Refactie, yr.
tot
Refaillir, v. n. irr. Nogmaals feilen.
coction à Ia moitié , Een afkooksel
op de helft laten verkoken; — à riep, Refaire , V. a. irr. Nog eens maken of
doen , Herdoen. * — , Herstellen, Ferm
Tot niets brengen, Vernietigen. *—,
beteren , Weder in orde brengen; van
Tot onderwerping brengen , Bedwinhier : — de la viande, Vleesch even weér
gen , Beteugelen , Terug brengen, Weopbraden, opkoken, opstoven. *—, Weder brengen ; van hier: — q. q., Iemand
der aanvangen, Op nieuw berinnen.
te regt zetten; — on eheval, Een paard
zijne gebreken afleeren. *_, Brengen
*— (se), v. pr. Zich herstellen, Weder bekomen , Nieuwe krachten krij(tot , à) , 1Voodzaken , Dwingen. * —,
Brengen; -- à la nsendicité, flan den
gen. * ---, V. n. in het kaartspel, Op
bedelzak brengen. *— (se), v. pr. Ge
nieuw geven.
worden , Veranderd worden , Te-bragt
te , adj. , als : heval — , Slecht
Overgaan , Opgelost of-rugken,
paard , dat men eenigen tijd goed voeOntbonden worden ; ook : 1/erkoken ;
der heeft gegeven , om het een schoon
ook: Verrinderen; van hier: Se — à
aanzien te doen krijgen, o. *--, m•
rien , Op niets ui tloopen; ook: Zich
Spel op nieuw, o. *--, bij jag., Nieuw
bepalen of beperken; ook: Vervallen
gewigt (van een hert) , o.
(tot , à) , Komen.
Refaucher, v. a. Op nieuw maaijeu.
Réduit , te , adj. , als: Carte réduite , Réfection , f. bij regcsgel., Herstelling (van
Rondkaart , vr. * -- , als : Le voilà
een gebouw) , yr. -- * —, in kloosters,
bien — , Hij moet zich thans zeer beMaaltijd , m. • --, Herstelling yam
helpen. * — , n;. 4fgezonderde plaat:,
krachten (na het gebruik van spijSchuilplaats,Verblij fplaats,vr., Plaats
zen ), vr.
Réfecroire, in. Eetzaal (in een klooster),
Verborgen hoekje, o. •, in den-je,
vr. , Refectorium, o.
vestingb. , Verborgen schansje, o.
Réduplicatif, ive , adj. in de spraakk. , Her- Réfectorier , m. in een klooster , Tafel.
dekker, en.
halend ; Verbe —, Herhalend werkRéfectorière , f. in een klooster, Tafel.
woord, o.
dekster, yr.
Réduplication, f. in de Grieksche spraakk,
Herhaling eener zelfde lettergreep, vr. hefend, m., als: Mur de —, Binnenmuur,
m. ; Bois de — , In de lengte gezaagd
* —, in de logica , Herhaling , vr. * —,
hout, o.
in de redek. , figuur , waarin een lid
met de zelfde woorden be,gi nt , waar. Refendoir, m. Buigijzer,, o., Tanden.zetter , m.
snede een voorgaand eindigt, ReduRefendre, V. a. Weder kloven, splijten.
pl.- catio , vr.
* — , In de lengte doorzagen. * — , bij
Réédification, f. Wederopbouwing , yr.
smeden, In de lengte doorkappen. *.,
Rééditer, v. a. Weder opbouwen.
Kloven , Splijten. *—, Openen , LosRéel, lie, adj. Wezenlijk , Waarachtig,
maken.
Relel. *—, bij regtszel., Wat onroerende goederen betreft; ook: Offres ré. Refendret, M. Ijzeren wig, vr.
alles , Aanbiedingen in geld , vr. mry. Référé, m. Perslag, Berig:, o.
S..., m. Goed gangbaar geld , o.
Référendaire, m. Overbrenger, Referendaris , m.
Rééleetion, f. Nieuwe keus of verkieRéférer v. a. Brengen of Betrekken (tot,
zing, vr.
Rééligibilité, f. Wederverkiesbaarheid, vr.
a); — le choix à q. q., De keus aan iemand overlaten. * -- , bij regtsgel. ,
Rééligible, adj. Wederverkiesbaar.
Réélire, V. a. irr. Her. kiezen , Wader verals : — le serment k q. q., Den eed op
kiezen.
iemand terug schuiven. *— (se), v. pr.
Wezenlijk,
Waarachtig.
Réellernent, adv.
Zich rigten naar , beroepen op , hou•
Saisir
-,
:
als
Be.
* -- , bij regtsgel. ,
den aan. * —, V. n. Berigt geven,
slag op onroerende goederen leggen.
Verslag doen.
Réengendrer, v. a. De wedergeboorte Refermer, V. a. Weder sluiten.
given.
Referrer, v. a. yanpaarden, Weder beslaan.
'
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Remster, V. a. Op nieuw vieren.
Refeuiller , V. a. Dubbele sponningen aan

... maken.
Refeuillure , f. Maken van dubbele spon ningen , o.

Reficher , v, a. Weder inslaan. * -, Op
nieuw voegen (eenen ouden muur.)
Refiger (se) , v. pr. Weder stollen.
Refin , tn. zekere fijne Spaansche wol.
Refixer, V. a. Weder vast of hard maken.
Reflatter, V. a. Weder vleijen of aanhalen.
Réfléchi, ie, adj. Overleggend, Bedachtzwam. * - , Overlegd, Voorbedacht.
*- , Terug gekaatst. * -, in de plantk. ,
Terug gebogen. * - , in de spraakk. ,
als: Verbe -, Wederkeerend werkwoord,
o. ; Pronom - , Wederkeerend voor.
naamwoord , o.
Réfléchir, v. a. Terug kaatsen , Terug
werpen. *-, V. n. Terug kaatsen, Terug sralen, 4fstraleri; fig. Terug kaat.
sen. *-, Nadenken ; - stir, Overwegen, Overpeinzen, Overdenken; Réfléchissez-y bien, Bedenk het wel.
Réfléchissant, te , adj. Terug kaatsend.
Réfiéchissement, m. Terugkaatsing, vr.
Reflet , m. in de schilderk. , Weerschijn , m.
Refléter. , V. a. bij schild. , Het licht op
een ander voorwerp doen terug vallen.
Refleuret, m. Tweede soort van Spaansche
wol, v r.
Refleurir, V. n. Op nieuw bloeijen ; fig.
Op nieuw bloeijen , Herleven.
Réflexe , adj. Door terugkaatsing.
Réflexibilité ,, f. Terugkaatsbaarheid , vr.
Réflexible, adj. Terugkaatsbaar, Terug kaa tsend
Réflexion, f. Terugkaatsing, vr. *-r, in
de werktuigk., Terugwerking, Terug.
looping, vr. *--, als: Cadran à -,
Reflectie wijzer , m. * - ,. Overdenking,
Overweging, Overpeinzing s vr. *-,
Denkvermogen , o,
Refiner, v. n. Terug vloei fen.
Reflex, m. Ebbe , vr. ; fig. Flux et -,
,Elfwisseling, Wisselvalligheid, h`erandering, vr., Ebbe, - vr. en vloed , m.
Refonder , v. a. Vergoeden , Goed maken.
Refondre , V. a. Hersmelten , Vergieten ;
fig.Omwerken; ook : Veranderen, *-,
scheepsw. , als : - un vaisseau , Een schip
geheel verbouwen.
Refonte , f. I7ersmelting, Oversmelting
(van munten), vr. *-, scheepsw.,
als : - d'un vaisseau , Geheele vernieuwing van een schip, vr.
Reforger, V. a. J7ersmeden , Hersmeden.
* - , loodets platen , Kloppen.
Réformable, adj. Herstelbaar, Dat her*

steld kan of moet worden.
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Réformateur, m. Hersteller , Hervormer,
m. * -, in de godsd. , (bij R. K. ge
Prétendu -,) Hervormer, m. -noemd:
Réformation , f. Herstelling, Hervorming,
vr. ; van hier : - des abas , .flfschaf.
fang der misbruiken, vr. ; - des mon
naies , Verandering der munten , vr.
* -- , in de godsd. , Hervorming , vr.
Réformatriee, f. Herstelster , Hervorm•
ster, yr.
Réforme, f. Herstelling , verbetering,
vr. ; van hier : - des abus , .fschaffing der misbruiken, vr. * -, in de
godsd. , (bij R. K. genaamd: Prétendue
- .) Hervorming , vr. * -, in het krijgswez., Afdanking of Vermindering (van
krijgsvolk) , vr. ; van hier : Donner une
--- á un officier , Lenen officier op reforme (d. i. op half, enz. tracteunent,
buiten dienst) stellen ; Obtenir sa -,
Op reforme gesteld worden. * -, Ont.
slag , o. , ,4fdanki ng , vr. (van Benen
soldaat.) * - , afgedankt paard, Oud
ru i terspaard , o. * - , Verandering,
(van leefwijze), Vermindering (van
uitgaven), vr. * --, Vermindering van
het getal ambtenaren , vr. * - , van
monniken , enz. , Herstelling (in do
oude tucht), vr. *_,Verbet e ri ng (van
gedrag, zeden, enz.) , vr.
Réformé, ée, adj. zie Réformer; inzond.
Religion (prétendue) réformée, De ge•
reformeerde godsdienst , vr. ; Officier
-- , Officier op reforme (d. i. op half
tractemen t , op twee derde, enz.) m.;
ook: Officier J la suite, m. *-_, m.
Gereformeerde (de R. K. zeggen : Pré.
tendu -), m. * -, Geestelijke, welke
waar den verbeterden regel leeft, m.
Refouetter, V. a. Weder geese/en.
Refoniller , . V. a. Op nieuw doorzoeken,

doorsnuffelen.
Refouir, V. a. Weder uitgraven, uitdelven.
Refouletnent, m. Nieuwe volling, vr. •-,
Dijring der rbbe , vr. * -, elanstamping, vr. , zie verder Refouler.

Refouler, V. a. Op nieuw vollen. *--,
scheepsw., als : . la marée , Tegen den
vloed of stroom opvaren; - Ie courant,

Het tij dood zeilen ; _-- les cau$, De

wateren terug drijven, *-, bij artill.,

4anstampen , danzetten. * -, bij sme.
den, als : - la mati.ère , Het ijzer , als

het uit het vuur komt , in alle rigtingen slaan. s.-, als : - des chevilles ,
Bouten weder ui tdri)ven. * - , V. n.
Terug vloeijeu, Terug koeren; van
hier : scheepsvr. La marde refouule , Het
tij loopt weder af.
Refouloir , m. bij artiu. , Stamper , ns,
57
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Refonrbir , v. a. Weder schoon maken.
Refournir, v. a. Weder voorzien.
Réfractaire, adj. Ongehoorzaam, Onwillig.
* -, in de scheik. , Onsmeltbaar ; ook :
Moeájelijk te smelten. *-, m. Onwil lige, m.
Réfracter , V. a, in de natuurk. , (De stralen) breken.
Réfractif, ive, adj. Straalbreking veroorzakend.

Réfraction, f. in de natnurk., Breking,
Straalbreking, Refractie, vr.; van
hier: Cadran à -, Refractiewijzer, m.
Refrain , m. Slotvers , Slotrijm , Refe.
rein , e. ; fig. Datgene, waarop iemand
altijd terug komt , Stokpaardje, o. * -,
scheepsw. , Branding , vr. , zie Freins.
Refranchir (se) , v. pr. scheepsw. , Weder
ledig worden, (wanneer het in het schip
geloopenewater begint te verminderen.)
Réfranger , V. a. ongebr. , Bij weêrkaat.
sing breken.
Réfrangibilité , f. Breekbaarheid (der licht•
stralen), vr.
Réfrangible, adj. van stralen, Voor bre.
king vatbar.

Refrapper, V. a. Weder slaan , munten,
Hermunten.
Refrayer, V. a. (Aardewerk) glad wrijven.
Refreins , zie Freins.
Refréner, V. a. Beteugelen, Bedwingen,
Intoomen.

Réfrigérant, te, adj. Verkoelend. * - s m.
Verkoelend middel, e. * --, in de
scheik. , Koelvat , o., Koelbak , no.
Réfrigératif, ive , adj. verkoelend. * -- ,
m. Verkoelend middel, o.
Rérrigération,f in de scheik.,Vertroeli ng,vr.
Réfringent, te , adj. Eens straalbreking
veroorzakend.
Refrire, V. a. irr. Teder opbakken, zie
Frire.
Re£riser., V. a. Op nieuw krullen, frisere.n.

Refrogné, ée., adj. Stuursch, ►Torsch,
Gefronst.
I.efrognement , m. Pronsing , Stuurschbeid , vr.
R:efrogner , v. a. Fronsen. * - (se) , v. pr.
Het voorhoofd fronsen, Een stuursch
gelaat aannemen, Zuur zien.
R.efroid, m. , als : Mettre des cuirs en -,
Tellen op staken hangen.
Refroidir , V. a. Verkoelen , 4/koelen
goud maken. * -- (se), v. pr. Koud
'v.orden ; fig. Verkoelen , Koel of Koud
worden , Ver flaauwen ; Verminderen,
4fne men. * - , V. n. Koud worden ; fig.
Verkoelen , Verflaa-stwen.
Refroidissemenc, m. J7orkosling, 4fkoe•
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ling, vr. ; fig. Teerkoeling, Per/laan.
living, Vermindering, m. *-, Ver.
koudenheid (van een paard) , vr.

Refrotter, V. a. Weder wrijven.
Refuge, m. Wijkplaats, Schuilplaats,
vr.; fig. voor eenen persoon, Toevlugt,
vr. * -, Verbeterhuis (voor ongeregel.
de meisjes) , o.
Réfugié, m. Vlugteling, m. *-, inzond.
Protestant, welke bij de herroeping
van het edict van Nantes uit Frank-.
rijk week, Uitgewekene protestant, m.
Réfugier (Sc) , v. pr. Zijn@ toevlugt ne
Bene schuilplaats zoeken, Zich-men,
verschuilen , Zich verbergen.

Refuir 4 v. n. irr. van wild, Wed erkeeren ,
om den jager, enz. te misleiden.

Refuite , f. Te diep geboord gat, o. *-,
Te wijd gat, o. * -, bij jag,, Schuil
(vaar het gejaagde wild zich-plats,
verbergt J vr. *.-, List (van het
wild , om de honden te ontkomen) , vr.;
fig. Lis# , Uitvlugt , vr.
Refus, m. Weigering, v.; van hier : Avoir q. ch. an - de q. q. , Iets kri j.
gen , wanneer een ander het geweigerd
heeft ; Faire q. ch. an - de q. q., Iets
doen , nadat een ander het geweigerd
heeft; fan. Cela n'est pas de -, Dat
is niet te versmaden, Ik ontvang het
gaarne. * -, Hetgene een ander ge.
weigerd heeft. * --, bij jag. . als; Cerf
de -, Driejarig hert , o. * -, als :
Ce pieu est au -, Deze paal wil niet
verder in den grond; Fnfoncer un pieu
jusqu'au - , jusqu'à -- , Benen paal zoo
diep in/set/en, als men kan.
Refuser , v. a. 4fwijzen, 4fslaan, Pan
de hand wijzen , Bedanken voor, Weigeren, Niet aannemen; van hier' -de dire son avis , Zijn gevoelen niet
willen zeggen ; - q. q. , Iemand afwi jzen , Zijn verzoek niet toestaan ; —
la porte a q, q. , Niet binnen laten,
man de deur afwijzen , Den toegang
weigeren. * - , Weigeren , Onthouden,
Niet geven. * - , Zich aankanten of
verzetten tegen , Verwijderen , Ontzien, Vlieden, Vermijden. *.- (se),
v. pr. Zich onthouden , weigeren , ontzeggen ; '11 se refuse le nécessaire , Hij
onthoudt zich het noodige ; Vous ne
vous refusez riep, Gij ontziet niets,
om aan uwe neigingen te voldoen. * -,
als: Se - h, Zich onttrekken aan,
Zich onthouden van; van hier: Se - à
l'évidence , De klaarblijkelijkheid niet
willen aannemen of laten gelden; Se h la force de ses raisons, Zich door de
kracht zijner redenen niet loten over-
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tUigon ; Cet homme ne se refuse i
Die man is tot alles gereed, wat men
al:: Etre re'an hem verlangt.
fusé de . .. , Niet bekomen , 4fgewezen
vorden hij het verzoeken om.-,
V. n. scheepsw., van den wind . Tegen
zijn.
Refuseur, in. w. gebr. , Weigeraar, m.
Rêfusiori , f., als : - de dépens , Vergoeding van kosten, vr.
Rêfntatjon , f. Wederlegging , vr.
Réfuter, v. a. Wederleggen.
Regagner, V. a. Weder vilirnen , Herwin
nen ; fi g. Jierwinnen , Wederkrijgen,
Weder yer,i'erven , Weder inhalen; van
hier: - le temps, Den 'erlsrenen tijd
v'eder inhalen. *, in het krijgsw
Weder winnen, Weder veroveren, Weder in het bezit komen , Zich veder in
het bezit stellen ; van hier : - Ie dessus, Weder de overhand krijgen; — l'a
vantage, Het voordeel 'weder winnen;
van hier : scheepsw. , als: -- le dessss
du vent, - Ie vent our l'eunetni , Den
vijand den wind weder afwinnen ; ffg.
Zijne zaken herstellen , Weder tot vo.
rig aanzien komen.
-, a/s: — leche
inin , Op den verlaten' weg weder terug
keet-en; - le logis . Naar huis terug
keeren.Weder bereiken.
Regain, in. Nagras, Eegroen, a.; fig.
Verjonging , vr. -, Overtollige aan
tenen steen, aan een hout, o.
Régal, m. Onthaal, o., Groote maaltijd,
vs. . Gastmàal, 0.
Régalacle , f. fam. , als : Boire & la -, Lustig drinken , Den drank in de keel
gieten.
Régale , m, in een orgel , .Regaal, o. .
1'. Rege des koning:, o.; inzond. - spi.
rituelle, Regt, dat weleer de koning
bad, om de ambten lor een vakant bis.
dom te vergeven 0. ; temporelle,
.Regt om de vruchten en inkomsten van
een vakant bisdom te trekken, o.; Vaqueren—, Vakant zijn door de vakantie van het bisdom. * - , adj. f. , al: t
Eau - , Koningswater , o.
Régalement , m. bij regtsgel. , Gelijkmaking (van er ) ortimn), vr. in de
bouwk. , Gelijkmaking, Li/king, vr.
Régaler , V. a. Onthalen , Een gasemaal
geven aan; fig. fain. Onthalen(om te
vermaken ). * - , als : - la cire , Het
was gelijk maken. * - , in de bouwk.,
,

Celijk maken, Lijken.
Régalenr , in. Lijker . Die eenen grond
lijkt, na.
,

Régaliens, adj. na. p1. , al:
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Droits ,

azinklijkeregten, o. laseerv9

Ko'

Itégalis , m. bij jag. *

plaa t s

„

waar een

stuk wild gekrabd heeft„ vr.
Régaliste , na. Bezitter van een geestelijk
ambt , dat hem hij openstaan van een
bisdom door den koning gegeven is, na.
Regard , in. Blik , na. , 4anzien , o., 4anblik, na.; fig. Blik, na., 4andacht,
Oplettendheid, vr. , in de schilderk.,
Tegenstuk , o. ; van hier; Se faire peindre en -, Zich zoodanig laten teeke'.
Ven, dat men elkander aanziet.
bij waterwerk. , Bezigtigingsplaats , vr.,
Bak, na.
Regardant , in. fain. Kijker „ Toeschouwer,
Bekijker , na. -, ;e. adj. fam. Naauw
letteud; [1 ne faut Pas étre trop -, New
moet niet al te naauwlettend zijn.
Regarcier, v. a. 4anzien, Beschouwen,
Bezien , 4a,tschouweu; fi g. - q. q. de
hauten bas, Iemand van het hoofd tot
de voeten bezien , Hem met trotschheid,
verachting aanzien; - q q. de travers,
de c&té, de mauvais oeil, iemand over
den (linker-) schouder aanzien, Iemand toornig , ontevreden aanzien ;
q. q. favorablement , Iemand vriendelijk
of gunstig aanziek ; q. q. en pitié,
Iemand met medelijden aanzien ; ook t
- en pkié , Met verachting of oninach-'
ting aanzien ,- Oser - q. q. en face,
fam. Oser - q. q. entre les yeux, Iemand
in het aangezigt , onder de oogen doer..
ven zien ; fan,. - q. q. sons le nez , Iemand, van zeer nabij bekijken. *_,
fig. van zaken , Uitzien op , in, Staan,
Gelegen zijn of Liggen tegenover, tegen; La maison regarde le saldi, Het
buis staat tegei het zuiden; (in de'.
zen zin ook: V. n., als: Maniai
son regarde stir is- rivière , Mijn hult
ziet #P de rivier uit.) *_,Aa nzitn,
Onderzoeken, Letten op , Beschouwen.
* - , Aangaan , Betreffen , Raken. *
als : - coinme , Houden voor , 4anziet
voor, lichten, Beschouwen als.
(se), 't. pr. Elkander aanzien; ook.'.
Zich beschouwen , bezien , bekijken.
* -» V. D. Uitzien zie boven; fig. 4 4
;
geven , Letten (op , a) ; van hier ,* fain.
11 ne faut pas (y) - après eet bomme,
Men behoeft dien man niet na te gaan
(d. i. men kan zich op hem verlaten);
- de près b , dcht geven of', Coed toe..
zien , Naauw letten op On ne me trom-

pera pas , j'y regarderai de près , Mcm
tal mij niet bedotten , ik zal wel op
mijne hoede z ij n , wel goed toezien;
C'est nu homme avec qui ii ne faut pas
- de si près, Men moet het ina; haan
zoo naauw,

niet nemeu
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Regarnir, v. a. Weder steferen , Op tsisuw
meubelaren , zie Garnir.
Regates, f. pl. Rcgattavr. (d.i. wedvaart.)
Regayer, v= a. (fennep) hekelen.
Regayoir, m. Herel (voor hennep), m.
Rezayure , f. Werg of Werk (van hen.
nep) , o.
Regeler, V. imp. Weder vriezen.
Régeoce, f. Regentschap , o.
Régénérateur, m. Hersteller , m. *-,
trice, adj. Herstellend.
Régénération, f. Wederaan rroeijing, Fier.
stelling, vr. *--, Nieuwe voortbren.
ging , vr. * -, in de godsd., Weder.
geboorte, vr.

Régénérer, V. a. Weder voortbrengen. s.-,
Herstellen, Verbeteren, Nieuw innig.
ten , Eenen nieuwen vorm geven aan.
* - , in de ga dsd. , als Etre régénéré,
Wedergeboren worden. * - (se), v. pr.
Weder aangroeijen, Op nieuw voort gebragt worden.
Régent , te , adj. Regerend. * - , M. Re.
gent , m. * - , Leermeester of Onder.
wijzer (in eene Latijnsche school) ,
m. ; van hier : Doctenr —, Onderwij.
:

zer, die doctor is, m.

Régente , f. Regentes , vr.
Régenter, v. n. (In eerre Latijnsche school)
onderwijzen of loeren ; fig, Regeren,
Veer schen , Den baas spelen. * _ , v.
a. Onderwijzen, Loeren; fig. Heer.
schen over.
Regermer, V. n. Weder uitspruiten.
Régicide , M. Koningsmoord , Vorsten.
moord, m. *--, Roningsmoorder, Vorstenmoorder, m.
1 égie, f. Bestuur , Beheer (inzond. van
inkomsten van den staat), o. ; van hier:
lVlettre ^ en - , ,lan bestuurders overge.
ven ; Etre en -- , Bestuurd worden.
*-- .4dininis;ratie (dergenen , aan
welke de ontvangst der belastingen is
opgedragen), vr.
Régifuge, m. zeker feest te Rome, ter
herinnering van de vlugs van Tarquinius den Trotsche.
R egimbement, m. dchteruitslaan (van
paarden , enz.) , e.
Regimber , v. a. van paarden , enn., Achteruit slaan ; fig. fan. Zich verzetten
(tegen , contre). * - (se), v. pr. fig.
Zich verzetten (tegen , contre) , Zich
aankanten , ongehoorzaam zijn.
Régime, m. Bestuur, o., Regering, yr,
* - , in de geneesk., Leefregel, on.,
.Diëet, o.; van hier : Vivre de -, dun
grand -, Op zijn diëet leven, Zeer
diëet laven. *--, in de spraakk., Voor.
worp , o. : Pierde naamval. m. t B.

heerscbi ng (van een bedrij vend werkwoord of yan een voorzetsél), vr. , 4c.
vusati vus , m. ; van hier : — simple ou
direct, Regtstreeksche beheersching door
een werkwoord, vr,

; - indirect on com-

posé , Zamengestelde be/se rsching (d. i.
door een voorzetsel), vr.
Regenvent , o.
Regina , f , als : - anrarum, zie Roi des

Régiment, tn.
vautours.
Région , f.

Landstreek, vr., Gewest , o.,
Landschap, o. * -, in de natuurk.,
Gewest , o. ; La haute - (de l'air) , De
bovenlucht , vr. *-, in de aardrijksk.,
Gewest, Gebied , o., Streek , vr, , Land,
o. t-,, in de ont'eedk , Streek, vr.,
Gedeelte (van het ligeliaam), o.

§ Regione , enk. in : E -, adv. bij drukk.,
Tegenover.

Regipean, m.

aan

eon vlot, Bindstaak, m.

Regir, v. a. Regeren, Besturen. *-,
bij regtsgel. , Beheeren , Besturen. * __,

in de spraakk. ,

Regeren

, Beheerschen.

* - , V. a. Regeren. * - , scheepsw. ,
(Het schip) besturen.

Régis,eur, m. Bew idsman, Bestuurder, ns.
Régistraire , m. veroud. , Bewaarder der
registers, m.
Régistrateur, m. te Rome, Registreerder,ns.
Régistre, rn. Register, o.; van hier: —
des baptémes , Doopboek , o. ; -- mortuaire , Doodboek , o. * -- , Kladboek,
Register , Boek , a. ; Tenir -, des registres, Boek houden ; Charger un —,
Iets op een register schrijven ; Uécharger un - , Iets uitschrappen op een re•
gister; fig. Tenir bon et tidèle - de tout,
Pan alles naauwkeurig boek houden.
* -, aan een orgel , Register, m. * -• ,
in de scheik., Register, o. *—, bij

drukk. , Register, o.
Registrer, zie 1nregistrer.
Règle, f. Liniaal , o. en vr. ; van hier:
- de mason, Rij, vr, ; fig. Regel, m.,

Rigtsnoer, 1/oorschrift, e. * - , Orde, Goede orde, vr. * _ , Bepaling,
Bijzondere wet, Wet, vr., Regel,
m., Orde, vr. ; van hier: En - ,Naar
den regel; van hier: Etre en -- avec
q. q. , Met iemand op eenen gelijken
voet zijn ; Se mettre en - , Doen, gevat
de wet of het gebruik vordert , Zich
naar de wet of het gebruik schikken;

spr. w. (I1 n'y a) point de - sans exr
ception , (Er is) geen regel zonder
uitzondering; L'exception confirme ]a
-

- , De uitzondering bevestigt den regel. * - , Voorbeeld , o. * -, Regel,
m., Voorschrift, o. *-, in de tekenti. s
Regel, on., Rekening, Wijze you re-
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kenen , vr. ; van hier : — de trots , —
Regel van driën, m.; — de chan-

d'or,

ge, Wisselrekening, vr. *—, in de
geneesk., pl. Règles , Maandstonden,
Stonden , m. meerv. , Maandelijksche
zuivering , vr. * —, Kloosterregel , Regel , m.
Réglé, ée, adj. Gelini e' erd. * —, Gere.
geld, Regelmatig , Ordelijk. .*
deli/k, Bezadigd, 1erstandig. * —,
Bepaald, Vastgesteld, Onveranderlijk.
* —, van eene vrouw , De stonden ge
hebbende ; Cette flue eat réglée,-regld
Dit meisje heeft de stonden reeds. •_,
Geregeld , Regulier ; Troupes réglées
Geregelde troepen , m. rnry. * —, als:
Etre en commerce — avec q. q. , Lease
geregelde briefwisseling nset iemand
houden.
Réglement, m. Wet, vr. , Voorschrift,
Reglement, o. , Bepaling, Instelling,
yr. *—, Regeling , Bepaling , Past.
stelling , vr. • — , bij regtsgel. , als:
Plaidér en — de juge , Pleiten om te
bepalen , voor welken regeer Bene zaak
moet gebragt worden. * — , Regeling,
Inordebrenging , vr.
Reglement, adv. Geregeld, Regelmatig.
Réglet, m. Liniaal (der letterzett.), o.
en vr. * —, in de bouwk. , zeker lijstje.
Réglette, f. Lijntje, waarmede de zet.
tors de letters van den haak nemen,
vr. en o.
Régleu-r, m. Linie'erder, m.
Réglisse, f. geslacht van planten, Zoet.
hout, o. ; van hier : Jus de --, Drup,
Drop, o.; — de montagne, 4lpklaver,
vr, ; — sauvage, zie Astragale commun.
Régloir, m. Stempel (der waskaarsenma•
kers) , m. *—, Linièerstok, m.
Réglure, f. Liniëerwerk, o.
Régnant, te, adj. Regerend; fig. Heer.
schend.
Règne, m. Regering, vr. *-, Rijk,
o. , Heerschappij , vr. *—, Pauselijke
kroon , Kroon , vr. * — , in de natuurk.,
Rijk , o. ; — animal, Dierenrijk , o.
Régner, v. n. Regeren, Heerschen. * —,
Heerschen , . Bestaan , In kracht zijn.
*— , Zich uitstrekken.
Rhgnicole, m. Inboorling (van een rijk),m.
Regonflement , m. Zwelling (van opge•
stuwde wateren)

,

vr.

Regonfler, V. n. van opgestuwdewateren,

Zwellen , Opzwellen.
Regorgement, m. Overloopen, Overvloeijen , o.
Regorger, V. n. Overloopen, Overvloei.
Jeu; fig. Overvloed hebben, Overvloei .
jeu , Volop hebben.
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Regonler, V. a. pop. dfgraasven s Be..
graauwven , 4'fsnaauwen.. * —, fain. Tot
walgen: toe verzadigen ; van hier: J'en
suis regoulé , Ik ben het zat.
Regourmer, v. a. fans. Op nieuw afrossen.
Regohter, V. a Weder proeven.
Regrat, m. Handel in het klein, m. ,
Kramerij , vr.
Reg+•atter, v. a. Weder krabben. *-- ,
hardsteen, 4fkrabben. * — , v. n. In
het klein verkoopen; fig. fain. , als: I1
regratte sur tout , Hij knibbelt van al.
les wat af.

Regratterie , f. Kleine handel, m., Slijterij , vr.

Regrattier, m. Kleinhandelaar, Slijter,
m. ; fig. Verzamelaar , Compilateur,,
Uitventer, m.
Regrattière, f. Koopvrouw, die in het klein
verkoopt , vr.
Regréer, V. a. Het tuig van ... nazien
en repareren.
Regreffer, V. a. Herenten.
ltegrélage, m. Voor de tweede maal het
was tot dunne reepjes maken, o.
Regréler, V. a. Voor de tweede maal tot
dunne reepjes maken, zie Gréler, Rum
baner.
Regrès, m. Legt, om een geestelijk ambt,
dat men verlaten heeft, weir te aan.
vaarden, o.
Régression, f. figuur der redek. , waarbij de zelfde woorden met eenen ver•
schillenden zin terug keeren, Regres•
Si,, vr.
Regret, m. Smartelijke herinnering, Spijt,
vr. ; J'ai de, Het spijt mij dat, enz.
*—, Berouw, Leedwezen, o. *—, pl.
Regrets , Klagten , vr. mrv. * -.., als:
A — , Met tegenzin , Ongaarne.
Regrettable, adj. Beklagenswaardig , Be.
treurenswaardig. * —, Waarvan men
het verlies betreurt.
Regretter, V. a. Betreuren , Leedwezen
of Hartzeer gevoelen over het verlies van , Treuren om, Rouwig zijn
—

over.
Reguinder , v. n. Weder oph j schen , ophalen , optrekken. * — (se), .,v. pr. van

valken, Boven de wolken opvliegen.

Régulariser, V. a. n. w. Regelen , Duur•

zaam maken.
Régularité, f. Regelmatigheid, Geregeld-

heid, vr. * — , Getrouwe waarneming
van oenen kloosterregel , vr.
Régulateur , m. in een uurwerk , Regina.
tour (d. i. onrust en spiraalveer of
slinger), m. * --, als: — du feu,
Warmteregelaar, m.
Régule , m. Zuiver metaal , o. • —, ^,►.el-
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eer, Gewigtja ter regeling van do be. Réfnspressli,n, f, Herdruk, Nieuwe druk,m.
iveging eens uurwerk:, o.
Réiniprimer, V. a. Hcrdrukken.
Róguier, ère, adj. Regelmatig, Geregeld. Rein, m Nier , vr. , zie Reins,
* — , Ordelijk , Geregeld levend , Ge- Reinaire , adj. Niervoruzig.
regeld. * , Stipt, Naauwkenrîg. Reine , f. Koningin , vr. ;douairière,
*__, in de wisk,, Regelmatig. *_,
Koninginne weduwe , vr.; Rejne-mère,
de èpraakk. , als .- Verbe —, Regelmatig
Konieginne moeder,, vr- ; fig. Koningin , vr. — , in het kaartap. , ens.,
werkwond, a. , Tot cent orde behoorende, Regulier, Kloosterlijk , Gees.
Koningin, Vrouw, vr.
telijk._, bij regtsgel. , Ja den be- Reine-claude , f. naam eener pruim.
hoorlijA'ea vorm— , in. Geestelijke, Reine.marguerite , f. Sinesche aster , on.
Reinette, f. soort van ananas. *_, zie
Monnik, on.
Rainette.
Rguiircmenr , adv. Geregeld , Regelma
tigGenoonlijk, Geregeld.
Réinfecter , V. a. Weder besmetten.
Réguline , adj. f., als : Partie —9 Zul..
Reins , in. pl. lWeren , vr. nseerv.
Lendsnen, vr. usoery.; fig. Pourouivre
ver onetaalachtige gedeelte van een half
metaal, o.
l'épée clans les, Iemand van nabij
Regulo , uh. titel van den zoon des kei.
vervolgen ; Avoir les — forts , Rijk zijn ;
ook : Tot iois in staat zijn,IJet kunnen
zers in Sina.
doorzetten. * _ , van een paard , LenRéguius, m. naam eener sier, Hart van
den Leeuw, o.
denen , vr meery ,in de bouwk.,
Rehab, rn. zeker Perzisch speeltuig, dat
Onderste steenen van een gewelf, on.
naar eene viool gelijke.
nseerv.
Réhabilitadon , 1. Herstelling in den voRéinstaller, V. a.Weder aanstellen of in.
rigen staat, vr.
huldigen.
Réhabiliter, V. a. In eenen vorigen staat Reinté , ée , adj. Breed (van lendenen),
Met
eenen breeden rug, Sterk.
herstellen, Rehabiliteren. *_ (se),
van honden, Breed van lijf.
V. pr. Weder in Zijne vorige regten
Rélutégrande, f. Woderin3ezitstelling, vr.
tred n
Réhabituer (se) , v. pr. Zich veder gewen. Réintégrer, V. a. Weder in het bezit stellen (van, dans) , Weder stellen in ; van
aen.
hier: — dans les prisons, Weder gevanRehacher , v. a [Feder hakken , kappen,
gen zetten; Faire — des meubles, Mensnijden.
Rehauter, V. a. IVeder bezoeken.
helen weder op hunne vorige plaat;
Rehasarder, V. a. Weder wagen.
laten brengen.
Reliaussé, ée , adj. Doorwerkt.
Rëinterroger , V. a. Op nieuw ondervragen.
Rebaussement, an. J'erhooging , vr. ; des Réinviter , V. a. Weder neodigen , Vragen.
naonnaies , etc.„ 1/erhooging der men. Reis-Effendi, na. Kanselier bij de Turken.
ten, enz., vr.
Réitératif, ive , adj. Ilerhabend.
Rehausser , V. 0. I7erhoogen , Hooger nsaRéitération f. Herhaling , vr.
ken; fig. Verheffen, Verhoogen, Verb- Réitérer, V. a. Herhalen, Hervatten.
vendigen. *, 1/erhoogen; — le prix, Reitre, iii. weleer, Duitsche ridder, on.;
fig. fan. Oude vos, on.
etc., Den prije, enz verhoogen. *,
Verhoogen , Verheffen , Vermeerderen; Rejaillir, v n Spatten , Spuiten , Springen , Stralen ; fig Terug vallen , Terug
als: — d'or, Met goud schilderen;
komen, Terug stralen. *._, In stukken
lig. — i'éclat de , Den luister van iets
terug springen, Vçrbrijzeld worden,
verheffen
Terug gekaatse worden.
Rehauts , ret. pl. in de schilderk, enz. , BoogRejaillissement, na. Spatten , Spuiten,
se/s , 0. Vorhooging , vr.
Springen , Stralen , o.
Rebeurter , V. a. Weder stooten , Ten tweeRejaunir, V. a. Weder geel maken of verden male .ctooten.
won.
— , V. fl. Weder geel worden,,
Roillèie, f. Goot , waardoor het water
Rejet , on. bij regtsgel. , Verwerping , vr.
op een noelenrad loopt , vr.
*_ , in den landbouw, Uitspruitsel,
Réimposer, V. a. Eene nieuwe belasting
Nieuw hout , 0. , in het finantiew.,
tpbeggen , Nogsnaal belasten , Weder
Overbrenging van cone schatting op anaplegen, *, bij zett, Weder op.
deren , vr. — , Overbrenging van pos.
leggen.
Rhirnposition , f. Weder op de ga/ei leg.
ten eener rekening op eouo andere , vr.
* - , 4fva/ van Jood hij het gieten 5 na,
ge: , 0
lVietiwebelasting, Weder*_,
Snippenstrok, no.
op/egging tenor belasting vr.
,

,
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Rejetable, adj. I7erwerpelljk.
Rejeter, V. a. Weder werpen, Nog een:

Relâchane, te , adj. Verzachtend, Losma.

verpen. Terug werpen, [Feder
toeweren, Terug smijeen of gooijen.
— , Weder in of op . . . werpen. * —,
Uiwerpen, Opwerpen. *_, Overgeven , Braken , Uitspuwen. * — , Uitspruicer. , Uitschieten. * _ , Verplaatsen , Brengen, Werpen , Plaatsen , Leggen, Smijeen; fig. — une imposition
sur, Eene belasting nogmaals leggen
op of verdeelen ender ; — la fante sur
q. q , Iemand de schuld van lees ge
ven, De schuld op iemand werpen.
5. —, Uitsclsieten ,
Nier willen ontyan
of gebruiken, *__, Uit .. wet--gen
pen, Weg jagen, Jagen, Verbannen.
Verwerpen, 4/keuren 2 Verachten.
Rejeton , m. Uitspruitsel, o., Spruit,
Loot , vr. ,- fig. Spruit , vr. , Nakomeling , in. en vr.
Rejetoner, V. a. De uitspruitsel van ...
wegnemen.
Rejoindre , V. a. irr. Weder zamen veegen , bijeen voegen , Y'eder vereenigen,
verbinden. *_, Weder inhalen, 4e/sterha/ev. *_ (se), v. pr. Weder bijeen komen, Elkander weder aantreffen.
Rejointoyer ,, V. a. in de bonwk. , Op nieuw

veegçn , De voegen van . op nieuw
toeserijken.
Rejouer, V. a. Weder spelen.
Réjoni , M. farn., als : Gros —, Vrolijke
baas, us.
Réjouie , f. fam., als : Grosse —, Vrelij.
ke meid ofvreuw, vr.
I&éjouir , V. a. Verhongee: ,' Verblijden,
Genoegen geven ; fi g. fam. Cette couleur
réjonit la vue , Deze kleur is aangonaam
voor het gezige ; Du bon yin réjouit le
COenr, Goede wijn vorvrolijkt hot hart.
* - (se), v. pr. Zich ,ietmaken , ver.
luseigen. *_, Zich verheugen of verblijden (over, de). * . als : Se — aUX
dépens de q. q., Zich ten koste van iemand vermaken , Met iemand spatten,
one zich so vermaken.
Réouissance , 1. Verluseiging , Vormako.
lijkhoid , Vreugde , Vrolijkheid , vr.,
Vermaak , 0. in het lanskenet,
Kaart, waarop mess zetten kan, vr.
* , bij slag.., zekere hoeveelheid slecht
vleesch , botten , enz. dat men tegen
des: zeifden prijs met het goede moet
nem en.
Réjouissont , te , adj. Vermakelijk , Grappig.
Rejouter ,, V. U. Op nieuw vechten
Jonzer .

,

zie

kend.

ni

Verzachtend middel, o.
-

Relche, m. Ophouden, o. , Rust, Ver.
poozing , vr. ; Sans — , Zonder ophouden , 4anheuiend ; van hier : — au thâtre, Er zal niet gespeeld worden. *_,
f. scheepow., Haven, waar men binnet
loopt, vr.
Reiâché, he , adj. Ongebonden , Les.
Relâchement , na. Ontspanning , Verslap.
ping , Vermindering , vr. ; van hier:
II y a du — dans le froid, dans le temps,
Het weir ontlaat; fig. Verkoeling „ Verslapping, Vermindering vr. *..,Ver
poozing, Rust, Uitspanning, vr.
in de geneesk., Verslapping, Uitzakking, vr.; fig. Ongebondenheid, vr.
Relâcher , V. a. Verslappen , Slap maken,
Slap doen worden , Ontspannen, Los.
laten; fig. Loslaten. Ontspannen. s'—,
Loslaten , Vrijlaten, Laten gaan, Slaken. 4fstaan, Toegeven, Verlaten. — , V. n. Verslappen , Verminderen, Afwijken. *._, scheepsw., Its
eene (veilige) haven binnen loopets,
4ukeren, Voor anker komen- (se),
V. pr. Verslappen , Slap worden; ook:
(van het weder,) On t laten, Zachter
worden; Sc — de sea droits, Van zij.
no regten opgeven; Se — de sea pré-.
tensions, Vats zijne aanspraken latest
varen; Se — sue q. ch. , Teat aanziots
van iets toegevender worden , Toegeven; Se — sur le prix de q. ch. , Afko.
men , Minder vragen. — , Uitspanv i ng nemen, Zich verpoozon; ook:
Traag worden ,- Se — l'esprit , Den geest
ontspannen , Zich uitspannen , Rustèn.
Relais , na. Wisselpaarden , Versche paar-.
den, o tneerv.; van hier: Avoir de
chevaux de —, Paarden genoeg hebben, om niet genoodzaakt te wezen,
altijd de zelfde te gebruiken ; fig. fam.
Etre de —, Ledigen tijd hebben.
bij jag., Versche jagthonden , m. mn'.;
Donner Ie —, De ,iersilze honden losla
ten. — , Plaats , waar versche bon-.
den staan. Wisselplaats, vr. —, 1fl
den vestingb. , Bedekte weg onder langs
den wal , m , bij tapijtw., Ruimst
tusschen twee kleuren, vr.
Relaissé , ée , adj. van een' haas , Ycr.
moeid, Afgejaagd.
Relancer , v. a. bij jag., Weder opjagen;
fig. Opzoeken ; fig fam. lVorsch afwij.
zen , Onvriendelijk bejegenen.
Relaps, Se, adj. Weder tot eene vorige
misdaad vervallen; inzond. Weder af.
gevallen (van de godsdienst.) , in.
Wederafvalilge, no.Zondaar,
S
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welke ten= tweeden male tot de zelfde
zonde vervalt, m.

Relargir, V. a. Verbreeden, Breeder ma.

ken. *—, Verwijden, Verruimen, Wij
-derof

Ruimer maken.

Relater, v. a. bij regtsgel , Vermelden.
Relatif, ive, adj Betrekkelijk; van hier:
Etre -- à, Betrekking hebben op. *,
in de spraakk. , Betrekkelijk.
Relation , f. Betrekking , vr. ; van hier:
— de commerce, — commerciale , Ilandelsbetrekking, vr; Etre en -- avec
q. q., In betrekking met iemand staan.

* —, Verhaal , Berigt , Relaas , o. * —.

in de toonk., Betrekking,Verhouding,vr.
Relationnaire , m. w. gebr. , Verhaler , m.
Relativement , adv., als : — b , Betrekkelijk, Opzigtelijk, Met betrekking of

opzigt tot.
Relatter, V. a. Pan nieuwe latten voor

nieuw latten.

-zien,Op

Relaver , v. a. O ^'er.wasschen, Herwal.
schen , Weder wasschen.
Relaxation, f. in de natuurk. , I7erslapping,
yr. * —, bij regtsgel. , als : — des pei-'
nes, Vermindering of Bevrijding van
straffen, vr. *—, Loslating (van ee.
nen gevangene), vr.
Relaxer, V. a. bij regtsgel., Loslaten, Op
vrije voeten stellen.

Relayer, v. a. dfossen, Perpoozen (in
den arbeid). *-- (se), V. pr. Elkander aflossen, verpoozen. *....,y. n. Taman

paarden verwisselen , Versche paarden

nemen of krijgen. * — , bij jag. , Ver.
sche honden loslaten.
Relégatlon, f. Verbanning (zonder verlies
van het burgerregt) , vr.
Reléguer, V. a. Verbannen, Bannen, Uit
fig. Verbannen , Plaatsen. * —-bane;
(se), v. pr. , als: Se -- dans Ia province , Zich naar het land begeven.
Relent,m. Dufheid, Mufheid (van vleeseh),
vr. ; Sentir Ie —, Duf ruiken of smaken; Avoir une odeur de —, Duf ruiken; Avoir un goát de —, Duf smaken.
Réler (se) , v. pr. van vet , Schilferen.
Relevailles, f. p1. Kerkgang (eener kraam.
vrouw).

Relevé , m. bij jag., Oogenblik, wanneer

het wild het leger verlaat, m. en a.,
Verlaten des legers , o. * -- , Afnemen
en ivedernpleggen van een hoefijzer, o.

* -- , Weder opgelegd hoefijzer , o.
* —, Uittreksel , o. * —, Bovengezegde , o. *--, ée, adj. in de keuk., Prik
Verheven, Edel, Aanzienlijk.-kelnd;fig.
Relevée, f. Kraamvrouw, die haren kerk
heeft gedaan , vr. * —, bij regts.-gan

gel., Namiddag, AYanoen s M.

Reléve-gravure, ta. Klein mesje air schoon.
makers , om de gleuf voor den naad te
maken, o,
Relèvement, m. Weíleroprigting, vr. * —,
Opgave , Opsomming , Opmaking, vr.
* —, scheepses., Hoogte, vr. ; -- du pont,
Springen van het dek, o.; -- à la boussole , Peiling van het kompas , vr.
Retève-moustache, m. zekere tang van den

emailleerder.
Reléve-quartier , na. zekere aantrekker der
schoenmakers.
Relever, V. a. Weder opzetten, oprigten,
opbeuren, opnemen, ophelpen; fig.TVer.
heffen , Verhoogen , 4anwakkeren. * --,
scheepsw., als : — un vaisseau , Een schip
weder vlot maken; -- l'ancre , Het an.
leer weder ligren; — le quart, De wackt
aflossen ; — les branles , De hangmatten
naar het midden brengen; —pane tra.

vers , par le bessoir, Kraanbalkswijs
peilen; — une cóte, Eene schets van de
kust afteekenen. * — , in het kaartsp. ,
als : — les cartes, De kaarten opnemen.
* —, Weder oprigten, Herstellen, Her-

bouwen ; fig. — une maison , une famil.
Ie Aan een geslacht deszelfs vorigen
luister wedergeven. *—, Verhoogen,
llooger maken , danhoogen ; fig. — son
état , Eenen hoogeren staat aannemen.
* —, Verhogen, Verheffen, Meer glans
of luister bijzetten. *—, Doen opmerken , Doen zien , danivijzen, Doen opmerken. *---, Hoog opnemen, Zich gebelgd toonen over. * —, in het krijgsw. ,
,

.Elflossen; fig. — q. q. (de sentinelle),
Iemand doorhalen , gispen , hekelen.
* -- , in de keuken, Eenen prikkelen.
den smaak aan ... geven , Den smaak
jan ... verhoogen ; ook: — un service,
Een geregt afnemen. s—, als : -- une
broderie , Een borduursel verhoogen ; -,.
tin vase, Eene vaas uitslaan; -- un cheval, Een paard het hoofd doen ophou.
den ; — les mitres , De stift aan een
scheedemes maken. * —, bij regtsgel.
In den vorigen staat brengen ,. ook:
Ontslaan (van verpligtingen); _ un
appel , Voer hoogeren regeer betrekken;
— un fief d'un seigneur, Erkennen, dat
een leen van Benen leenheer afhangt.
* —, als : — no défaut, Bet spoor weder vinden. * — (Se), v. pr. Weder opstaan , opspringen , Zich weder oprigten; ook : Weder (uit het bed) opstaan;
fig. Zich herstellen , Het hoofd weder
opbeuren ; Se — d'une perte , Zich van
een verlies herstellen. * — , V. n. Weder opkomen (van Bene ziekte , enz.),

Weder herstellen ; II n'cn relèvera pas,
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Rij zal er niet van opkomen; — de couches , He t kraambed verlaten. * --, in
de rijsch., De beenen hoog opbeuren,
Hoog draven. * — , bij regtsgel. , Leenpligtig zijn (aan, de) ; van hier: df•
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Reliquaire, m, Reliquiekas , Reliquls•
doos, vr.

hangen, Onderworpen zijn.

Reliquat , m. Overschot (van eens reke.
ni ng) , Restant, o. * —, van Bene ziek.
te , Overblijfselen (eener ziekte), o.
meerv. * -- , Overschot , o. , Overge.
schoten brok , m.
Reliquataire , m. Degene , die een restant
eener rekening schuldig is.

o., Verhevenheid, vr. * —,T/erhefing,

Relique , f Overblijfsel of Overschot (eens
heiligen, enz.), o., Reliquie, vr.;
fig. Garder comme tine — , 41s een hei
bewaren.
-ligdom
Relire , V. a. irr. Weder overlezen , Her-

Reieveur, m Opligtende spier , vr.
Reliage , rn. Binden, Kuipen , enz. , o.,
zie Relier.
Relief , m. Verheven beeldwerk, o. * --,
in de schilderk., Voorkomen, Uitkomen,
Verhooging , Vermeerdering , vr.; fig.
Roem, Luister , m., Aanzien, o. *—,
bij regtsgel. , zeker leenregt; ook : —
d'appel, hergunning tot appel , vr.
*--, Vergunning tot ontvangst van sol
gedurende afwezigheid wegens ee--dij
ne wettige oorzaak, vr. * —, veroud.
of boert. , als : — de table , Overges
schotene brokken, a.
Rellen, m. Grof gestampt en ongezi ft
buskruid, o.
Relier, V. a. Weder binden, Op nieuw
binden , Perbinden, Overbinden. *--,
bij boekb. , Binden, Inbinden. *—,
bij kuip. , Kuipen , Binden , Hoepels om
... lefgen ; ook : Op nieuw kuipen , of
De ontbrekende hoepels om ... leggen.
* — (se) , V. pr. fig. Zich op nieuw ver binden , Zich verzoenen.
Relieur, M. Boekbinder, Binder, on.
Religieuse, F. Non, vr.
Religieusement, adv. Godsdienstig. *---,
Stipt , Getrouw, Eerlijk.
Religieux, use, adj. Godsdienstig. *—,
Godvruchtig, Vroom. *— , Stipt, Getrouw, Naauwgezet, Eerlijk. * —'
Tot eene geestelijke orde behoorende.
*_, m. Monnik, Kloosterbroeder, m.;
van hier : --, pl. Monniken en, non.
non, Kloosterlingen , m. meerv.
Religion, f. Godsdienst, Religie, yr. ;

Guerre de — , Religieoorlog , m.; fig.
Se faire un point de — on une — d'une
chose, Zich iets tot eenex onvermijde•
lijken pligt maken , Naauwgezet in
iets zijn; Violen la — du serment, Zij
eed breken , Een' meineed doen;-ne
Surprendre la — d'un juge, Zijnen regter bedriegen. * _, Monnikenorde ,
Orde, vr. ; van hier: Mettre une fille
en --, Een meisje in een klooster doen,
Haar non laten worden; Entree en --,
In een klooster gaan. * —, Malthezer
orde, vr.

Religionnaire, m. Gereformeerde, m.
Relimer, V. a. Overvijlen, Hervijlen; fig.

Beschaven.

lezen.
Reliure, f. Binden, Inbinden, o., Band,
m. (van een boek.)
Relocation , f. Wederverhuring, vr.
Reloger , V. n. Weder gaan wonen; --

dans une maison , Een huis weder gaan

betrekken, bewonen.

Relouage, m. Rijtijd (der haringen), no.
Relouer , V. a. Weder verhuren ; zie het
betere Sous-leer. * —, Weder verhuren , Op nieuw verhuren.

Reluire, V. n. irr. Blinken , Glinsteren,
Schitteren, Vonkelen ; spr. w. Tout ce
qui remit nz'est pas or, zie Or; fig.

Blinken, Schitteren, Uitblinken, Stra.
len.

Reluisant, te, adj. Blinkend, Glinsterend.
Reluquer, V. a. fam. Van ter zijde aanzien.
Relestrer , V. a. Opglanzen , Op nieuw
glanzen.
Remacher, V. a. Herkaauwen, Weder kaan.

erven.

R emnaconner , v. a. ( Metselwerk) herstel.
len , Weder opmetselen.
Remander, V. a. Weder berigten. *--,
Weder ontbieden.
Remandure, f. in de zoutk., Zestien ach*
tereenvolgende kooksels, o. meerv.
Renvanger, V. a. Weder eten.
Renaniement, m. de daad van Remanier,
zie dit woord.
Remanier, V. a. Weder behandelen, betasten , bevoelen. * — , bij boekdrukk. ,
als : — une feuille, Een blad verloopen; ook: In groeier of kleiner formaat brengen; — le papier , Het ge•
natte papier onkeeren. * --, bij straat.
mak. , en z. , Herstellen , Verbeteren;
fig. Omwerken, Veranderen , Over.
%, erken.
Remaniment , zie Remaniement.
Remarchander, V. a. Op nieuw omtrent
den koop van iets in onderhandeling
treden , Op nieuw bieden of dingen.
Remarcher , V. n. Wieder gaan, Op nieuw

gaan.
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Remarier, v. a. Weder uithuwen. * --(se), v. pr. Hertrouwen, Weder in het
huwelijk treden.
Retnarquable , adj. lklerkwaardig.
Remarque, f. Aanmerking, Opmerking, vr.
Remarquer , V. a. Weder merken of teeke.

ven. *—, Opmerken, Bemerken, Aan
Gadeslaan. *—, Opmerken,-merkn,
Onderscheiden, Bespeuren.
Remarqueur , m. Iemand , die op de fag:
de patrijzen waarneemt.
Remasquer, V. a. Weder vermommen. • —
(se), v. pr. Het masker weder voor.
doen, Zich weder vermommen.
Remballer, V. a. Weder inpakken.
Rembarquement, m. Wederinscheping, vr.
Rembarquer, v. a. Weder inschepen. * —
(se), V. pr. Zich weder inschepen, Weder aan boord gaan; fig. Zich weder
inlaten (met , dans).
Rembarrer, V. a. fig. Den mond snoeren.
Remblai , m. Aanvulling , vr. , zie Reuablayer.
Remblaver, V. a. Weder bezaaijen.
Remblayer, V. a. Met aarde aanvullen of

gelijk maken.
Rembottement,m. Zetten, oE, zie Rembotter.
Rembotter, V. a. Weder zetten. * —, We-

der ineen zetten.
Rembouger, V. a. Weder met vocht vullen.
Rembourrage , m. Vullen , o. * --, Vul-

sel , o.
Rembourrer, v. a. T7ullen , Stoppen (met
wol, haar, enz.); fig. fam. Ce siége
est ymbourré avec des noyaux de péches,

Deze stoel is vreeslijk hard.
Rembourroir, m. Vulstok, m.
Rembourrure 3 f. Vulsel , o. , Stopwol, vr.
Remboursable, adj. Weder betaalbaar.
Remboursement , m. Wederbetaling, Te.

rugbetaling, vr.
V. a. Weder betalen, Terug
betalen ; van hier : (bij zinverzett.,) —
q. q. de ses frais, Iemand zijne kèste
terug betalen; — une rente , Een kapitaal aflossen.
Rembraser , V. a. Weder aansteken , in
brand steken.
Rembrasser, v. a. Weder omarmen, omhelzen.
Rembrocher , v. a. Teder of Anders aan
het spit steken.
Rembruni-r', V. a. Bruiner maken, Bruin
maken-jfig. Verdonkeren; ook: Bedroeven.
Rembrunissement, m. Bruinheid, vr.
Bruinen, 0.
Rembilchement , m. Terugkeering van het
hert in zijne schuilplaats , vr.
Remb .cher (se) , V. pr. van een hert ,
Naar zijne schuilplaats terug keeren.
Rembourser,
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Remède, ns. Middel, Geneesmiddel, o.;
van hier : Mal sans --, Ongeneeslijke
kwaal , vr. ; — de bonne femme , Huis
Etre dans les remèdes,-mideltj,o.;
Medicineren ; Se mettre dans les remèdes, Beginnen te medicineren. *—,
Lavement,' o., klisteer , vr. *—, als:
Grand -, Kwikkuur, vr. s—, Middel , o. ; — contre I'ennui , Middel te•
gen de verveling, o.; fig. Hulpmiddel,
Middel , o. , Raad , m. ; spr. w. 11 y a.
— à tout hors a la mort , Voor den dood
is geen kruid gewassen. * —, bij regtsgel. , Middel, o. * — , in de munten,
Remedie , o.
Remédier , V. n. , als : — á , Hulp aan
voor, Verhelpen, Genezen;-breng
fig. Raad schaffen voor, verhelpen, Voor
hier: -- à une voie d'eau,-zien;va
(scheepses.) Een lek stoppen.
Remeil, m. Bronwater, dat in den winter niet bevriest, en waarin zich de
snippen gaarne ophouden, Wak, o.
Reméler, V. a. (Kaarten) op nieuw doorschudden. * — , Weder vermengen , zie

Méler.
Remembrance, f. veroud., Herinnering, vr.
Remémoratif, ive, adj. Herinnerend; Signe —, Herinneringsteeken, o.
Remémorer, v. a. veroud. , Herinneren,
Indachtig maken. * -- (se), v. pr. Zich
herinneren.

Retnenée, f. Boog (boven eens deur,
enz.), in.

Remener , V. a. Weder terug brengen of
geleiden.

Remercier, V. a. Bedanken, Dank zeggen , Danken ; fam. En vous remerciant,

Ik dank u. *_,Bedanken, Afdanken.
* -r , Bedanken, Beleefdelijk afwijzen.
Remerc ?ment , m. Dank , ns. , Dankzeg ging , Dankbetuiging , vr.
Réméré, m. 1V'aasting, Terugneming, vr.
Remesurer , V. a. Hermeten , Overmeten.
Remettage, m. Doorsteking der draden, vr.
Remettre, V. a. irr. Weder (op zijne plaats)
leggen, zetten , steken , stellen ; van
hier : — I'épée dans Ie fourreau , Den
degen weder in de scheede steken ; — an
os , Een been zetten; — une armée sur
pied , Een leger .veder op de been brengen; — des troupes en campagne , Troepen
weder in het veld brengen; — en verste,
Ieder te koop stellen; -- dans Ie bon chemin , Weder op Benen goeden weg brengen; zie verder de beteekenissen van Mettm e met de bijvoeging van Teder, Op
nieuw. *—, Herstellen, In den vorigen
staat brengen; van hier: -- l'esprit Is q. q.,
Iemand weder moed geven, Hem zijne
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onrust benemen , Hem doen bedaren ;
van daar : Etre remfis , Bedaard zijn ,
Van zijn' schrik, enz. bekomen zijn;
ook : Hersteld zijn (van eene ziekte
enz.) *-, Terug geven, Wedergeven,
Weder ter hand stellen of doen ter
hand stellen, Remitteren, Overmaken;
ook : Door wisselbrieven overmaken,
Remitteren ; van hier: - une charge,
Een ambt nederleggen; - un criminel
entre les mains de la justice, Benen mis
i n. handen van het geregt over--daiger
leveren. * —, Stellen , Geven , Overleveren, Overgeven, Vertrouwens, T'oeyertrouwen ; van hier - devant les
yeux, Voor oogera stellen, Voorhouden,
Voorstellen , Herinneren. * - , Kwijtschelden , Schenken ; van hier ook: Vergiffenis schenken voor, Vergeven. * - ,
Uitstellen, Verschuiven. *-, in som
spelen, Weder beginnen. *—, in-mige
de zijdewev., De draden der schering
doorsteken. * - (se) , v. pr. Zich 'weder (b. v. aan tafel , te paard , enz.)
zetten; van hier: Se - en mer, Ieder
zee kiezen ; Sc - en chemin , Zich ewe.
der op weg begeven; Se — a travailler,
au travail , Zich weder aan den arbeid
begeven; Se — en prison , Zich weder
in de gevangenis Begeven; Se - q. ch.,
Zich iets (weder) herinneren. * --,
als : Se - de q. ch. , Zich van iets herstellen; inzond. (Van eene ziekte) her.
stellen ; ook s Bekomen , Bedaren , Tot
bedaren komen , Zich gerust stellen,
lJZoed scheppen ; Se - bien avec q. q.,
Zich met iemand verzoenen; Se — entre les mains de q. q., Zich ter beschik
iemand stellen , Zich aan ie--kingva
mand overgeven , Zijn lot in iemands
handen of w.agt stellen ; Se - de q. eh.
à q. q., S'en — à q. q. , Het .aan —ie-r
mand overlaten', Zich verlaten op,
Vertrouwen op.
Remeubler, V. a. leder meubeleren.
Rérniges, f. pl. Slagpennen , Slagveren,
vr. meerv.
Réminiscence, f. (Flaauwe) herinnering,
vr. ; van hier : Overgenomene plaats,
(welke den maker in het geheugen is
gebleven ,) vr.
Remise , f. Koetshuis , o. * - , bij jag.
Schuilplaats der patrijzen , vr. * —,
Overgave, Teruggave , vr. * -, Uitstel , o. , Opschorting , Vertraging ,
yr. *-, Kwijtschelding, vr. * -®, in
den kooph. , Overmaking (van geld) ,
Remise , vr, * - , Wissel , rn. , Overgemaakte, o., Remise , vr. *-, Bankiersloon , o. , zie Change, Rechange.
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* - , Disconto , o. * ---, Hetgene iemand
laat vallen , om voor den vervaldag
betaling te erlangen. *-, Kwijtschelding, Korting, vr. *^-,- Som, welke

een ontvanger van de ontvangene penhingen als loon ontvangt, yr. m.
Huurkoets

,

vr.

Remiser , v. a. In het koetshuis plaatsen.
Remisse , adj., als: Son -, Zwakke toon
(in de toonk.), m.
Remisses, f. pl. zekere kam der passement-werkers.
Rémissible, adj. Vergeeflijk, Verschoonlijk.
Rémission, f. Vergeving, Vergiffenis , vr.
* - , met eerre ontkenning , Genade , Toegevendheid , vr. ; van hier : C'est un
home sans - , Het is een onmeêdoogend mensch, (die niets kwijt scheldt.
*-, in de geneesk., Vermindering (bij
eene koorts), vr.
Rémissionnaire, m. et f. Die genadebrie.
ven heeft verkregen.

Réinittent , te , adj. in de geneesk. , Re.
xnitterend , Verminderend, 1lfnemend.
Remmaillotter, V. a. Weder opbakeren.
Renaniancher , v. a. Weder een' steel,:
hecht, handvat, enz. aait ... maken,
zetten.
Remwener, v. a. Weder medebrengen.
Rémolade, f. soort van scherpe saus. * ^,.
zekere zalf voor paarden.
Rémolar, m. op eene galei, Opzigter over
de riemen, m.
Rémole, m. scheepsw., (Gevaarlijke)
draaikolk in zee, m.
Rémollient , te, Résnollitif,, ive, adj. on.
gebr., zie Emollient.
Remondage , m. Afsnijden der zijde aan
de schering , o.
Remonder, v. a. De schering zuiveren,
ook Épiucher.
Remontant , m. Hangend stuk van eenets
draagband, o.
Remonte, f. Nieuwe paarden voor de rui
meere , Remonte , vr. , Re--terij,o.

montepaarden, o.. meerv. ; Cheval_ de -,
Remontepaard , o.
Remontage , m. , als : Bois de , zie Bois.
Remonter, V. n. Weder klimmen; - a sa
chambre, Zich weder naar zijne kamer
begeven ; - sur son eheval, Weder op
het paard stijgen, Weder te paard st(+gen ; - sur mer, Weder naar zee gaand
-- sur le trbne, - an tr8ne, Den troon
weder beklimmen; fig. Opklimmen; —
plus baat, Hooger opklimmen; — à la
source, Tot de bron opklim'nen. *_ s
van de oudheid eens geslaclits, Klimmen , Opklimrmen, Reiken. *-, van
de jicht, Naar & innen slaan: *_,van
,
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,verbeelding, moed weder opwekken.
raderwerk , enz.
dat tot het weder opwinden van een
uurwerk dient , o. ; van hier : Montre
à —, Horlogie, dat zich zelf opwindt,
o. * —, Raderwerk , zwaardoor men het
speelwerk opwindt , o. * — , soort van
pal aan de trommel.
Remontrance , f. Voorstelling , Teerma.
hing , danmaning , vr. , Pertoog , o.
Raad, m. *—, T/ermaning, vr., Wenk, m.
Remontrans ,in. pl. Remonstranten, m. mrv.
Remontoir, m, dl het

Remontrer,
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vloetsto„l'en , Terug keeren, Terug vloei.
jen • * —, Zich oprigten , Zich naar
boven rigten; fig. Opklimmen, Oprij
Zich verheffen , Klimmen. *—,-zen,
V. a. Weder opklimmen , Weder beklimmen of bestijgen , Weder op ... klim
stijgen. * — , Opvaren, Tegen-men,
den stroom opwerken ; — la rivière , De
rivier opvaren. * — , in bet krijgsw. ,
Weder van een paard of van paarden
voorzien. * -- , Weder van het noodige
voorzien ; van hier : — one ferme , Ee.
ne boerderij wederom in orde brengen, om er genot van te trekken, (b. v.
nieuw akkergereedschap, enz. aanschaf
on magasin de marchandises ,-fen);—
etc., Een magazijn weder van koop
voorzien , enz. ; -- des bottes ,-waren
Laarzen verzolen ; ook : Taman nieuw
over/ok voorzien, d. i. nieuwe voorschoenen aan laarzen zetten ; — on fusil , Eene nieuwe lade aan een geweer
maken; — on instrument (h cordes) , Een
speeltuig van nieuwe snaren voorzien;
-- une montre , etc. , Een horlogie , enz.
weder opwinden ; fig. — la téte a q. q.,
Iemand weder tot rede brengen ; — 1'i•
magination , le courage a q. q. , Iemands

V.

a. Toonen , lantoonen ,

Aanwijzen, Doen zien , Voorstellen,
17'oorhouden , Onder het oog brengen.
* —, bij jag. , Berigten , dat het wild
voorbij is.
Remonture , f. aan vrouwenkleêren, Schou.
derstukken , o. meer?.
§ Remora, na. fig. Beletsel , o., Hinder.
paal , m.
Rémora, m. bij wondti., Pranger, m.
Remordre, v.. a. Weder bijten. *—, v. n.
Weder beginnen te bijten; fig. Weder
aanvallen.
Rewords , m. Wroeging , Knaging , vr.,
Berouw , o.
Remorque , f. scheepsw. , Boegseren , o.
Remorquer , V. a. scheepsw., Op sleeptouw
nemen , Boegseren.
Remors on Mors cie diable, M. Bene plant,
Duivelsbeer, m.

§ Remotis , als

:

A —, fain. Ter zijde.

Remoucher, v. a. Weder snuiten.
Remoudre, v. a. írr. Hermalen , Overmalen , zie Moudre.
Rémoudre , v. a. irr. Weder slijpen , 0.

verslijpen.
V. a. Weder bevochtigen of
nat maken.
Rémoulade, zie Rémolade.
Remoulage, m. zekere zemelen.
Rémoulat, m. zie Rémolar.
Rémouleur, m. Scharenslijper, m. , zie

Remouiiler,

Gagne-petit.
Remous, m. scheepsw., Dood water, Zog, o.
Rempailler , V. a. Op nieuw van stroo

voorzien ; zie Empailler.
Re mpailleur,m.Stoelenmatter(slset stroo),m.
Rempailleuse , f. Stoelenmatster (met

stroo), vr.
Rempaquement, m. Haringpakken, o.
Rempaqueter, v. a. Weder inpakken.
Remparement, m. Bevalling , yr,
Remparer (se), v. pr. Zich verschansen
of versterken. * — , Zich weder mees.

ter maken.
Rempart, rn. Wal, na., Schans, vr.; van

hier: Voormuur, m. , Bolwerk , o.; fig.
Bolwerk , o.
Remplacement, m. Wederbelegging , vr.
zie Remploi. * — , Plaatsvervanging,
Remplacering , vr.
Remplacer, v. a. De plaats van ... ver
Vervangen. * —, Opvolgen (in-vulen,
eene plaats). * — , De plaats van . ..
vervullen of bekleeden gedurende eene
afwezigheid. * —, Wede. r beleggen of
uitzetten. *— (se), v. pr. Zich van
andere waren voorzien in de plaats
der verkochte.
Remplage, m. Tullen, Aanvullen, Op.
vullen, o.; Vin de —, Wijn om aan
te vullen , m. * —, bij metsel., Vulling
Gieting , vr. ; Mur de — , Gegoten muur,
m. * —, bij timmerl. , als : Ferme de —,
zekere stukken aan het dakwerk.
Rempli , m. Opnaaisel , o.

Remplir, V. a. Weder vullen , Op nieuw
vullen , Aanvullen. * — , Geheel vullen. * —, Vullen, Vol maken, Vol doen,
Vol gieten. * — , Voltallig maken "; van
hier : La liste est , emplie , De lijst is
vol; van hier : Etre rempli de, Vol
zijn van , Overvloeijen van, Eenen
overvloed of Zeer veel hebben van.
*--, Invullen , (De ledige plaatsen) opvullen. *—, Vervullen, Geheel innemen. *.-, Bekleeden, Bedienen, Waar
Vervullen. * — , Vervullen,-nem,
Doen , Verrigten , Waarnemen , Uit
Betrachten, Beantwoorden aan.-voern,
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* -- Digten , Versteken ; *- du point ,

ten ; -- la

Kant digten. * - , bij regtsgel. , Scha deloos stellen , Tfergoeden • - q. q. de
ses frais , Iemand de kosten vergoeden.
* - (se) , v. pr. Zich vullen ; Se - de
viande , Veel eten ; Se --• de vin, Veel
drinken; pop. Sc -- ale ventre) , Duchtig schransen.
Remplissage, m. hullen, o., Vulling, vr.
*-, Vulsel, Hetgene ter aanvulling
dient , o. ; van hier : I1 y a beaucoup
de - dans cet ouvrage , Er is veel in
dat werk, hetwelk er wel in gemist

kon worden; Figure de -, Op zich zelf
staand beeld in eene schilderij, o. * -,
in de toonk., Middelstem , vr. * -,
Plaatsvulling, vr, *--, Digten of
TZerstellen van kant, o. * --, scheepses.,
als : Bois et coupées de - , Inhouten
van een schip , welke tusschen de span.
ten ingevoegd worden, o. meerv.. *--,
zie Remplage.
Remplisseuse , f. Kantendigtster, vr.
Remploi, m. Wederuitzetting , m., We
derbeleggen , o.
Remployer, v. a. Weder gebruiken.
Remplumer , V. a. Taman nieuwe pennen
voorzien. * - (se) , v. pr. Nieuwe vedren krijgen , Verveeren ; fig. Weder
opkomen, Zijne zaken herstellen , Weder rijk worden ; ook : Weder dik en
vet worden; ook: Weder winnen, Zich
(in het spel) weder herstellen.
Rempocher, v. a. Weder in den zak steken , Weder opsteken.
Rempoissonnement, m. Pootvisch, m.
Rempoissonner, V. a. Weder visch in ...

poten.
Rernporter, v. a. Weder medenemer, weg

Wegbrengen , Wegdra.-dragen.*,
gen. *--, Wegdragen, Winnen , Behalen, T7erkrijgen , Verwerven , Bekomen.

Remprisonner, V. a. Weder gevangen of in
de gevangenis zetten.
Remprunter, V. a. Weder leenen (van ie

-mand).
Remuage, in. klersehieten (van koren), o.

* -, Omschudden , o.
Remuant, te, adj. Woelig, Onrustig ; fig.
Esprit --, Woelgeest , Wargeest , m.
Remue.ménage , m. fam. I'erwarring van
dingen , die men vervoert, vr.; fig.
Verwarring, Tweedragt , vr.
§Remuement, ei. Beweging, vr. *-,
Verplaatsing, vr.: fig. Beweging, Op.
schudding , vr. , zie Remuer.
Remuer , V. a. Bewegen , Verroeren , Perm

schuiven i Vertrekken, verplaatsen;
van hier : .-. du blé , Koren verschie-

1,
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terre , De aarde omspitten ,

omhalen; -- un enfant, Een kind ver schoonen en weder opbakeren ; fig. fare.
- ciel et terre, Hemel en aarde bewe.
gen ; - une affaire , Eene zaak weder
opvatten en vervolgen ; fig. 11 ne faut
point — les cendres des morts , Laat do
dooden rusten ; fig fam. II ne faut 1'ordure, Men moet den stront niet
roeren. * -- , fig. Bewegen , 4andoen ,
Roeren , Treffen. * - (se) , v. pr. Zich
bewegen , Zich roeren of verroeren;
fig. Zich verroeren, Eene poging aan
Pogingen aanwenden , Niet-wend,
stil zitten, Ziele moeite geven. *-,
V. n. Zich verroeren , Beweging ma.
ken, Zich bewegen; fig. Beweging ma.
ken , Trachten te handelen ; fig. Oproerig worden , Beweging maken , In Opstand geraken.
R emueur, m. Korenverschieter, en.
R emueuse, f. Baker , vr.
Remugle, m. Mufé of Duffe reuk , m.;
Sentir le - , Duf of Muf ruiken.
Remt1ment, zie Remuement.
R émunérateur, in. Belooner, T'eraelder , in.
Rémunération,f. Belooning, Vergelding,vr.
Rémunératoire, adj. Tot belooning of vergelding dienende.
Rémunérer, V. a. ongebr., Beloonen, Ver.

gelden.

RenAcíer, V. a. Snuiven (gelijk een toor-

nige).

Renaissance, f. fig. Herleving, Verniett-

wing , vr.

Renaissant, te, adj. Weder opkomend,

Weder terugkomend, Weder ontstaand.
* -, Herlevend , Weder oprijzend.
Renaltre, V. n. irr. Weder ontstaan, We.
der geboren worden , Herleven. * -,
-Weder opkomen, Weder groetjen, We.
der uitbotten ; fig. Terug komen , Weder
oprij zen.
Rénal , Ie , adj. han de nieren ;- Veine rénale, Nierader`, yr.
Renard , m. Pos, m.; Chasse aux renards,
yossenjagt, vr.; Jeu de -, zeker spel;
- marin , zekere visch , Zeevos , M•
fig. fam. C'est un -, un fin-, un vrai~ s
un vieux -, Het is een vos, een slimme

vos, een regie Vos, een oude vos.;
spr. w. Se coufesser an a-, Bij den da: vel te biecht gaan. * -, Gist,
Berst , m. , Spleet, Opening, vr. Cfn
een kanaal). * - , scheepses. , Bouten
kompas met pennetjes , om den koert
iedere vacht op te koppelen , o.; -- à em.
barquer , Zethaak , mm. * -, bij klom.
penmak. , Hamer , waarmede de wig
ttrsschen de klompen op de werkbank
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wordt ingedreven, m. *--, in de sterrek.,
Thos , m. * -, bij metsel., Steen aan
een koord, in plaats van schietlood, m.
Renarde , f. 'Wijfje van eenen vos , e.
ltenardeau, m. jong (van Genen vos), o.,
jonge vos, M.
Renarderie , f. vuig. , Loosheid , vr.
Renardier,m. Trossen anpaer,Vossenjager,m.
Renardière, f. Vossenhol , o., Vossenkuil, m.
Renasquer , v. n. pop. zie Renacler.

Rencaisser , V. a.

Teder in eens kast of

kist zetten.

Renceinte, f. Terugkeering in Benen
kring , yr.
Renchaïner , V. a. Weder aan de keten
leggen.

Renchéri , m. fain. als : Faire In , Den
wijze spelen .
Renchérie , f. faro. , als : Faire la -, De
-

wijze spelen.
R.enchérir , v. a. et n. zie Encbérir.
Renchérissement , m. zie Fnchérissement.
Rencogner, V. a. fig. In een ?n hoek drie.
gen, sluiten.
Rencontre , f. Ontmoeting , vr. ; Faire -de, Ontmoeten; Ëviter la - de q. q.
Iemand mijden , Vermijden , iemand
te ontmoeten; Aller h la -- de q. q., Ie
te gemoet gaan ; Venir It la - de-mand
q. q. , Iemand te gemoet komen.
in de krijgsti. , Ontmoeting , vr. , Ge
ook : Toevallig tweegevecht,-vecht,o.;
o. * -, Ontmoeting , Zamenkomst , vr.,
Zamentreffen , o. , f7ereenining , vr.;
van hier : Rooie de --, zeker rad
Vaisse.aux de -, Twee vaten , welker
-openingen tegen elkander komen te
staan, o. mrv. °-, bij draaij. , zeker
gewigt. • •-, Toeval , o. , Gebeurtenis,
vr. Geval, o. , Ontmoeting, vr. ; van
hier: bij koopl., J'ai trouvé - pour A.,
Ik heb papier op .4. geyon: en ; C'est
une - , J'ai en cela de - , .fik heb dat
hij toeval gekocht. * -- , in de sterrek.
Conjunctie, vr. * -, Geestigheid , .elardigheid , vr., Zet, m.
Rencontré , ée, adj. Toevallig gevonden.
Rencontrer , V. a. 4antrefen , Ontmoeten,
.Bij toeval vinden. * — , Raden, Tref.
fen, Gissen. * - (se), v. pr. Elkander
-ontmoeten ; fig. De zelfde gedachten
hebben ; an hier : faro. Les beaux esprits se rencontrdnt, Fraaije vernuften
komen overeen , hebben de zelfde gedachten. * - , v. n. Eene aardigheid
zeggen. * --, bij jag., Op het spoor
komen, Het spoor ontdekken of vinden.
Rencorser, v. a. Een nieuw lijf aan (een
kleedje) zetten.

Rencourager , v, a. leder artnmeedigen ,

Weder moed geven, Op nieuw bemoedigen.

Rendage , m. Dagelij ksche opbrengst van

eenen altijd brandenden oven , vr.

Rendant, m. Die rekening doet.
Rendante,

f. Die rekening doet.

Rendetter, V. a. Weder in schulden steken. * -- (se) , v. pr. Zich weder in
schulden steken.

Rendez-vous, m. Plaats van bijeenkomst,
Vergaderplaats, Bijeenkomst , vr.

Rendonnée a zie Randonnée.
Rendormir, V. a. irr. Weder in slaap ma-

ken, krijgen, Weder doen inslapen.

* - (se), v. pr. Weder inslapen , kVe-

der in slaap vallen.
Rendoubler, v. a. Omslaan (om korter te
maken).

Rendre , V. a. Wedergeven , Weérgeven ,
Terug geven }- Weerom geven, Weir
ter hand cteTlmsn , Weder doen gewor•
den. * - ^t1fgeven , Overgeven , Ter
hand stellen. `-, Bezorgen , Leveren, Toeren, Brengen. * - , Bewij•
zen. Betoonen , Geven; -- gloire It Dieu,
God de eere geven; - graces (b), Dank
zeggen (aan), Danken; - sea respects,
sea devóirs à q. q. , Iemand zijn com-

pliment maken ; - une visite , Een bezoek afleggen; - hommage k la vérité,
Hulde aan de waarheid doen; -- justice
á, Regt laten wedervaren; - la justice, Het regt bedienen; - un service,
Eene dienst doen , bewijzen. * - , Wederkeerig doen , bewijzen ; van hier:

-- la pareille , Met gelijke munt betalen ; - le combat, - combat, Den slag
aannemen, Vechten. °'-, als: - comp-

t e , Rekening doen, Rekenschap geven,
Verantwoorden ; - raison dune chose,
Zich over iets verklaren, Rekenschap
van iets geven, De redenen opgeven,
waarom men zoo of zoo gehandeld heeft.
* -, Wedergeven , Uitdrukken, Voor
Overbrengen. * --, als : ---steln,
q. q. à , Iemand weder of terug bren.
gen tot. * --, Wedergeven , Terug geven , (Het verlorene) herstellen, Doen
weder krijgen, Hergeven ; ook: Weder
veroorzaken, Weder doen ondervinden.
*-, Op nieuw geven, Wederom geven;
van hier : - a q. q. sa parole, Iemand
van zijn gegeven woord ontslaan.
Maken , Doen worden ; -- q. q. pares
seux, Iemand lui maken. *a-, Opbrengen , Opleveren , Uitleveren , Geven.
*--,, Uitwasemen, Verspreiden, Ver.
breiden , Geven. * -, van toongin , Ge
Doen hoeren, Voortbrengen. * - 2,-ven,
Uitwerpen s 4fg-aan , , Bra-
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ken; fain. - gorge, Overgeven; fig.
Met geweld teru g geven ; - l'ame , l'csprit, Den geest geven; - les derniers
soupirs, Den laatsten snik geven.
Overgeven (eens vesting, enz.); - les
amiss , De wapens overgeven.-, bij
regtsgel , Vellen. Uitspreken. ,
de rijsch. , als : - Ia bride ee la main
a un cheval , Een paard den urige! vieren ; flg - la main , Toegeven , Dadigen.- , scheepsw. , als : - le bord,
Op eens reede voor anker komen. (Se) , v. pr. Zich begeven , Gaan ; van
hier : Les fleuves se rendenc a Ja nier,
Dc rivieren loopen naar de zee Se a son devoir , Zich aan zijn plige onderwerpen. Zich overgeven , Zich
onderwerpen ; fig Je me rends , ik geef
het op; Se - prisonnier de guerre, Zich
krijgsgevangen geven.
, Zich maken ; van hier: Se - agréaMe a,
Zich aangenaam of bemind maken hij;
Se - maitre de, Zich meester maken
van ; Se - tributaire , Schcupligtig of
Cijnsbaar aan zich maken ; Se - une
chose aiséc , Zich eens zaak g e makkelijk maken; Se - nee chose fa miliere
Zich gemeenzaam mee iets ma/een.
van paarden, Niet meer voor:kuonen.
* -, V. fl. van een' weg , en z . , Gaan,
Loopen.
Rendu , ne , adj. , (zie Redre ,) Geleverd.
Vermoeid , Bekaf, Uitgeput.
* - , als : Nous voila bientôt rendns,
Wij zullen er spoedig zijn. -, in.
weleer. Soldaat die zich overgaf, m.;
fig. fain. C'esr nu -, Dat heb ik hem betaald gezet, Dat is leer om lek.
Renduire , V. a Ier. Weder bepleisteren of
bestrijken.- , soms. Bepleisteren
Bestrijken, zie Enduire.
Rendurcir, V. a. Harder maken 5, Harden
* - , v, pr. Hard worden, Verharden.
Rêne , f. Teugel , m. , Leisel , 0. ; fi g.

Teugel, na.

Renégar , m. , Renbgate , f. 4fa'allige (van
het Christendom , inzond. die tot de
Turk:che godsdienst is overgegaan), na.
Reneiger, V n. Weder sneeuwen.
Rhnette , f. bij hoefsm. , Veegmes , o.
,
hij zadelmak, , enz , Streepmes , o.
Priem , in.
Rénetter, V. a. De hoef afsteken.
Renettoyer , V. a. Weder schoon maken,

Weder reinigen.
Benfalcer, V. a. De vorst,van (een gebouw)
vernieuwen of herstellen.
Renfermer , V. a. Weder opsluiten.
ZVaauwersluite,z. *, Opsluiten, Weg.
Bevatten, Insluiten, In
sluiten.

*,_,

zich besluiten , bevatten ; fig. -de grandes vérités, Greece waarheden bobs!zen. -, In naauWere grenzen stel
ten, Bekorten, !7erkorten, Besluiten.
-

*_, in de rijseb.,

als:

- en cheval .

met de handen en beeneos
houden,- * - (se) , v. pr. Zich beperhen. -, Zich opsluiten, Te huis blij-

Een paard

ven , Met uitgaan.
Renfiler, V. a. Weder

r•

en, of

aanrij-

gen , Overrijgen.

Renfiammèr, V. a. Wedçr in vlam zetten,
Weder

in brand steken.

Ren fl emenr,m. Verdi/eking (eerier zei!), vr.
Renfier, V. U. Zwellen.
Renfoucement , na. Diepte , Verdieping,
vr.-,3 in de bouwk. , Verdieping (in
eenen muur, enz.) , Nis. vr.

Renfoncer, v. a.
Weder

Dieper inslaan.
zetten.

eenon bodem in . . .

Weder in/stoppen.

R.enforcé, be, adj. Sterk,

Versterkt.

*_,

van stoffen , welke sterker en dikker
zijn,

dare

gewoonlijk, Dubbel; Damas

- , Dubbel damast , o. ; ook : Bidec
- , Dubbele hit , na. ; fig. fam. Un paysan -, bourgeois - , Een rij/ee boor , bur.

zich veel OP, zijnen rijkdom.
laat voorstaan, na. — ,m. in de toonk.,

ger, die

Passage, die crescendo moe: gespeeld
worden , vr. Renforcenienc, M. Versterking,
Renforcer , V. a. Versterken.

vr.
Ver-

meerderen , Uitbreiden , Vergrooten.

*__ (se), V. pr.

Zich versterken

,

Sier-

ker worden ; fig. Se - dans une science,

a un Jen , sur nu instrument ,

Vorderen

in cease wetenschap , in een SP—el,) op

een speeltuig.—,

v. n.

Versterken,

Crescendo spelen.
Renformer , V. a. (Handschoenen) rekken
op den stok.
Renfonmir, v. a. (Esnen ouden muur) oplappen

, herstellen.

Renformis , in. Herste i/leg van een' on-

den

muur, vr.

Renformoir , in. Re/estok der handschoenmakers, in.
Renfort,m. Versterking, vr. -, scheePsw.,
het
als : - an coins , Boegband tegen

,

ankerhand tegen het
boord , m. ; Renforts de mâts , fCiSlveti
aan de matten op de hoogte der zwig-

schaveelen van de

tin//s, 0. riseerv. ; Renforci de voile

Scootlappen ,

enz.,

ter

ver sterking

van

, in. nzeerv.
Reufrogner , zie Refrogner.
Rengagement, m. de daad van Rengager.
wikkelen,
.
.
.
in
Weder
Rengager , V. a.
bowegsu , overhalen. n'.-, Weder vereen zeil
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panden. * —, Tlreder aanwerven. * —
(se) , v. pr. Zich weder in ... 'Jvi kke.
len, Zich op nieuw laren bewegen of
overhalen. *-, Op nieuw dienst ne.
enen, * —, bij krijgsl. , Weder beginnen , Weder aanvangen.
Rengainer, v. a. Weder in de scheede stakom, Weder opsteken; van hier: fam.
Rengainez, Steek den degen op; fig. fam.;
Terug houden , Onderdrukken, Niet
voor den dag brengen.
Rer.gendrer, v. a. Weder voortbrengen of

telen. * — (se) , v. pr. Weder ontstaan.

Rengorgement,m.hooruitstekender borst,o.
Renngorger (se) , v. pr. De borst vooruit
steken ; fig. lam. Lena trotsche houding
aannemen, De borst vooruit steken,
De borst hoog dragen.
Rengorgeur, adj. in., als: Muscle —,
ou : * _--, m. Spier, welke het hoofd
beweegt, vr.
Rengrain'er, V. n. De grove zemelen af.
-scheiden.
Rengouffrer (se), V. pr. Weder wegzinken.
Rengraisser, V. a. Mader nesten of vet
maken. * — , v. n. Weder vet worden,
Weder groei/en.
Rengrégement, in. w. gebr., Verergering,
Ifermeerdering , vr.
Rengréger, V. a. w. gebr. , Verergeren,
I'ermeerderen. * — (an), v. pr. Verergeren , Toenemen.
Rengrénement, m. IHerstetnpelen, o. *—;
Weder invallen der tanden yan een rad
in een rondsel, o.
Rengréner, v. a. Herstempelen. * --, Invatten , Inpassen.
Rengul, m. in Siam , eene boden munt.
Renhardir, v. a. Stouter maken , Weder
asoen geven.
Reniable, adj. , als : spr. w. Tons vilains
cas sant reniables , De schaamte doet
Bene slechte daad loochenen.
Renié , ée, ad!. , als : Moine —, Verloo.
den monnik '.in. ; Chrétien —, afvallig
c'hristen, m.
tenietncnt`, m. Verloochening , Teerzaking, vr.
Renier , V. a. Verloochenen. * — , I7erza•
ken. * --, Afzweren , Zeeren. * —,
V. 1. Zijne godsdienst verzaken. * --,
Vloeken, Zweren.
Reisieur, m. veroud. , Godverzaker , m.
Renifflernent, m. Snuiven, Opsnuiven, P.
Ren lier, v. n. Snuiven, Opsnuiven ; van
hier : Le cheval renifle sur l'avoine, Het
paard wil de haver niet vreten; fam.
Eenen afkeer van iets tooacn, Don
neus voor iets optrekken.
Renifierïe , f. pop. , zie Renileutent.
,
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Renifieur , ra. , Renifleuse, f. Snuiver, m.,

Snuifster, vr., Snotneus , m. en vr.

Rénifornie, adj. 1Viervormig.
Renitence, F. Tegenwerking, vr., Schok, in.
Reniveler , v. a. Weder waterpassen , zie
Niveler.
Renne, m. Rendier, o.
Renoircir, v. a. Weder zwart maken, Op

nieuw smeren.
Renom, m. (Goede) naam, m., .lichting, vr.
Renommé , ée, adj. Vermaard ,Beroemd,

Befaamd.
Renommée, f. Roem, tn., Vermaardheid,
vr. , Naam , m,; spr. w. Bonne — vaut
mieux que ceinture dorée, Een goede

naam gaat boven rijkdommen. * --,
Faam , vr. , Gerucht , o. * — bij dich.
ters , Faam , vr.
Renonce , f. in het kaartsp. , Renonce ,
Renons, vr.; Se faire one - en on a,
Koopen , Inkoopen.
Renoncement, m. Verzaking (van, à ou
de), vr.
Renoncer, V. n. (a) Elfstand doen van,
Verlaten, Verzaken, Vaarwel zeggen.
* — , in het kaartsp. , I7erzak,en , Eene
andere kleur spelen; ook : Eene kleur
niet hebben; --- i pique , Geene schop.
pen hebben. *—, V. a. Niet erkennen,
Verloochenen.
Renonciation, f. Afstand, m., elfstand
doen , o.
Renoncule, f. Ranonkel , m.
Renouée, f. geslacht van planten, Parkensgras , o. , Duizendknoop , m., Bloedkruid, o.
Renouement, m. fig. Wederaanknooping,
Vernieuwing, vr.
Renouer, V. a. Weder binden , knoopen,
yassknoopen, zie Nouer; fig. Weder aan knà'pen, Vernieuwen; — amitié avec
q. q.. Zich met iemand verzoenen; fig.
fam. _' Weder aanvangen ; ook : Weder
herenellen. * —, V. D. Zich weder verzoenen.
Renotteur, m. Ledenzetter , m.
Renoueuse , f. Ledenzetster , vr.
Renouveau , m. veroud. , Lente , vr. , Poor.
jaar, o.
Renouveler, V. a. Pernieuwen; fig. Ferm
nieuwen , Herstellen , Doen herleven,
Weder invoeren. * —, Op nieuw beginnen, Weder beginnen of aanvangen,
Vernieuwen; van hier: — la douleur de
q. q. , Iemands smart vernieuwen ; —
le souvenir de q. ch., De herinnering
van iets vernieuwen , Zich iets weder
herinneren ; — son attention , .dandaehtig zijn ; — des meubles, Nieuwe menbalen aanschaffen ;' r- sa snais<;n , son
,
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service , Nieuwe dienstboden aanschaf'.
fen. * — ( se) # v. pr. Vernieuwd vorden, Terug keeren , f'eder voor den
dag komen, Zich op nieuw vertoonen ,
Herleven ; spr. w. Cela est renouvelé des
Grecs, Dat is lang bekend.
Renouvellement, m. Vernieuwing , vr.
Renovateur, m, weleer, als: — a terriers,
Landmeter, m.
Rénovation, f. vernieuwing , Hernieu•
wing , vr. * —, in de scheik. , Brengen
tot eenen volmaakten staat , o.
Renseignement, m. Berigt, o. , much.
ti ng , vr.
Renseigner , V. a. Op nieuw onderwijzen,
leeren. *—, Weder wijzen, Op nieuw
wijzen.

Rensetnencer,

V.

a. Op nieuw bezaaijen ,

Herzaaijen.
Rentamer , v. a. Weder beginnen; fig. We-

der opvatten.
Rentassé , ée , adj. Gedrongen , Ineenge-

drongen.
Rentasser, v. a. Weder opstapelen.

Rente, f. Rente, vr., Jaarlijksch inkomen , o. ; Vivre de sea — , han zijne in.
komsten leven. * --, Rente , vr. ; -foncière , Grondrente , vr.; — rachetabie, Losrente, vr. ; Donner de 1'argent
à — , Geld o)# rente geven ; Faire nu
Payer la — de, De rente van .., betalen ; — viagère , Lijfrente , vr.
Renté, ée, adj. Renten hebbende, Rijk.
Renter, V. a. Begiftigen (met eene rente).
Renterrer, V. a. Weder begraven.
Renteux, use, adj. w. gebr., Niet rente
belast.
Rentier , m. Rentenier , m.
Rentière , f. Rentenierster , vr.
Rentoilage , m. zie Nouvel entoilage.
Rentoiler, v. a. Nieuw linnen aan ..
zetten. * —, als : -- on tableau , Bene
oude schilderij op nieuw doek plakken.
Renton , m. Nand, m.
Rentonner, v, a. Weder in de for doen.
Rentortiller. v. a. Weder in ... wikke len. * — (se), v. pr. Zich weder in ...
wikkelen.
Rentrainer, V. 2. Weder nsedevoeren; fig.
Weder medeslepen.
Rentraire , V. a, irr. Stoppen , Verstellen ,
Herstellen.
Rentraiture, f. Stopsel, o. , Stopping, vr. ,
Stopnaad, m. (in laken.)
Rentrant , adj. m. , als : Angle —, Bin.
nenwaarts gaande hoek, m.
Rentrayeur , m. Lakenstopper , m.
Rentrayeuse, f. Lakenstopster, vr.
Rentré, ée , adj. in de geneesk. , Naar bintien geslagen.

915

Rentrde , f. Weder intreden , Meder be.
ginnen, o. , Wederopening , Herope -.
ving , vr. * — , bij jag. , terug keeren
(van wild) in de bosschen , o. * —, in
de toonk. , Weder beginnen, o. *_in
sommige kaartsp. , Ingekochte kaarten,
yr. meer v. ; 11 a eu one beureuse —,
Ilij heeft gelukkig ingekocht. *—, bij
katoendrukk. , Gekleurde plaat, vr. * —,
Inkomen , Binnenkomen,. o. (van gel.
den, enz. ,) Inzameling, lneogsting, vr.

Rentrer,

V.

n. Weder binnen komen of

gaan, Weder gaan , Terug koeren; van
hier : — dans la carrière des vers, Zich
lveêr aan de dichtkunst begeven; fig.
sa conquille, Zich in de eenzaam-heid begraven ; -- en soi-même, De hand
in zijnen eigenen boezem steken , Zijn
eigen gedrag gadeslaan , Over zich zelven nadenken; Faire — dans l'ordre, Tot
de orde den terug keeren ; — dans les
bonnes graces de q. q. , Iemands gene.
genheid weder verwerven; — dans son
devoir, Tot zijnen pligt terug keeren;
— dans son biera , Weder in het bezit
van zijn goed treden ; — en son bon
sens, Weder tot zich zelven komen,
Zijn verstand wederkrijben; — en fureur, en folie, Tot zijne vorige woede, dwaasheid vervallen. *--, van
gelden, enz., Binnen komen. s—, bij
gray. , Uitdiepen. * —, in sommige kaart
als : I1 nm'est rentré deug triom--spel.,
phes, Ik heb twee troeven ingekocht.
* — , V. a. Weder inbrengen, invoeren.
Renvahir, V. a. Weder veroveren, overweldigen.
Renvelopper,'v. a. Weder inpakken.
Renvenirner, v. a. Weder verergeren , Teef.
ergeren, t'erslimmeren. *— (se), v
pr. Verergeren, Verslimenere-n.
Renverger, v. a. bij maudda ak., Renen
rand aan ... maken.
R enversé , ée , adj. fig. fan. La m-armice est
renversée dans cette maison , De boil is
in de war in dat huis, De boil is er
op slo fen; spr. w. C'est le monde --o
Het is de verkeerde wereld. * —, in
de rijsch. , Omgekeerd, Verkeerd. * -r s
in de plantk. , omgekeerd.
Renverse, f. enkel in: Tomber i la —,
achterover vallen; Etre touché à la—,
Op den rug liggen.
Renversement, m. Omwerping, Omstoo.
ting, vr.; fig. Omwerpirig, Oukeering,
s—,
Verwoesting, Vernieling, vr.
Wanorde,gferwarring, Vr• *—, scheepsw.,
Overlading , vr.; Charger par—, Over.
laden , Uit liet eene schip in het arde•
re laden. * -- s in de toonk., Omkee.
,

f

58 *
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Réordonner, v. a. Nogmaals wijden. *—'
Op nieuw bevelen.
Repaire, m. Leger, Hol, o., Schuilplaats,
vr. (van wilde dieren); fig. Roofnest,
o. , Schuilplaats , vr.;• — de voleurs,
Roovershol , o. * — , bij jag. , van som mige dieren , Drek , m. , Keutels , m.
meerv. * -- , in de bouwk. , euz. > Merk,
Teelsen , a.
Repairer, V. n. In het leger, hol, enz.
liggen.
Répaissir, V. a. T'erdikken, Dikker maken.
Repaltre, V. n. inzond. op weg, Voedsel
gebruiken , Eten., Vreten. * —, V. a.
Voederen , Voeren , Voeden , Te eten
geven, Spijzen, Spijzigen; van hier:
— sea yeux d'un spectacle , Zijne oogen
met een schouwspel verlustigen; fig. —
q. q. d'espérances , etc. , Iemand met
hoop vleijen , paaijen. * -- (se) , v. pr.
Zich voeden (met, de); fig. Se — d'es.
pérances , Zich met hoop vleijen ; Se —
de chimères , Zich met hersenschimmen
onledig houden.
Repandre , V. a. Storten ; van hier : — le
sang, Bloed storten, Bloed vergieten ;
een ander.
Menschen doen omkomen; fig. —sa douRenvoi, tn. Terugzending , vr. ; van hier :
leur dans Ie sein de q. q. , Zijne smart
Chevaux de —, Retourpaarden, o. mrv.;
Carrosse de — , Retourwagen , Wagen,
in iemands boezem uitstorten. * —,
Uitstrooijen, Uitdeelen , Verspreiden ,
die ledig terug rijdt, m. *o-, in een
Verbreiden. *—, Uitrekken, Uitbreigeschrift , Verwijzing, vr., Renvooi, o.
--, Terugkaatsing, Terugwerping,
den , Verspreiden, Verbreiden. a...
vr, * —, dlfdanking , vr., Paspoort , o.
(an), v. pr. Overloopen; fig. Zich uito(_, bij regtsgel., tlfwijzina. Perwijstorten; van hier: Se — en plaintes,
zing (naar eenen anderen regter) ,vr.
Klagten uiten ; Se — en injures, Beleedigiagen uitbraken ; Le coeur a besoin
* --, bij koopl., als alarchandiscs de —,
de se —, Plet hart heeft behoefte, om
Terug gezondene waren , vr. meerv,
zich te ontlasten ; Aimer h se —, Gaar*--, in de toonk. , zeker teeken , Ren ne veel menschen zien. * —, Zich 'ver vooi , o.
spreiden. * -- , Zich uitbreiden.
Ren voyer, V. a. Weder zenden, Nog eens
Répandu, ue , adj. geel omgang met menzenden. * --, Terug zenden. * -- , Te
schen hebbende , Voel in de wereld verslaan, werpen , kaatsen. *—, 4f--rug
keerende , Bekend.
danken, Wegzenden, .<4fivijzen. s—,
Verwijzen , (naar eenen persoon , een Réparable, adj. Herstelbaar, Te herstellen.
boek, eene plaats , enz.) ; van hier : Réparage, m. Tweede schering, vr. ; T'ondre en — , goor de tweede maal schebij regtsgel. , — a un autre tribunal, Naar
ren. * --, bij goudes., Zuivering van
eene andere regtbank e=erwijzen; — q. q.
het soldeersel , Alfmàking, vr.
absous , Iemand vrijspreken, vrijken-'
Reparaitre, V. n. Weder verschijnen , Wenen; — q. q. h son premier jugement,
der voor den dag komen.
, Het eerste vonnis tegen iemand be.
krachtigen ; — les parties a se pourvoir, Réparateur , m. teersteller , m • ; faro. -'
des torts , Hersteller van verongelij De partijen veroorloven , om zich te
kingen , Bemoeial , m.
voorzien, zie Se pourvoir. *--, Eer.
schuiven , Uitstellen ; fig. —aux calendes Réparation, f. Herstelling, Verbetering,
Reparatie, vr. *—, Herstellino , Tamer.
grecques , Tot St. ,nutsris uitstellen ;
goeding , vr.; — civile , Schadevergoefig. fam. — bien loin, Norsch afw=j.
ding , vr.
zen.
Réopiner, V. n. Weder of Op nieuw stem. Réparer , V. a. Herstellen , Verbeteren,
men, Hersternm.ers.
Repareren ; fig. Herstellen, Ieder goed
RLnrelination, f. Nieuwe wijding, vr.
maken , Verbeteren. * . q Kerstellen ,
ring, vr. *--, in de sterrek., Omkesring , vr. * --, bij horlogiein. , Omkeering , vr. * — in cie geneesk. , Omkeerin , vr.
Renverser, V. a. Omkeeren , Omstooten ,
Omwerpen , Ovismijten , Omgooijen,
Het onderste beven werpen, smijten,
stooten. *—, scheepsw., Overladen. *—,
in het kri gsw., trernielen ; ook : Over.
hoop werpen, rere1aan ; fig. Omwer- 1
pen, Ornkeeren, Uitroetjen, Verwoesten , Verdelgen. * —, Overhoop wer.
sen, Dooreen werpen, Verwarren. * -(se) , v pr. Omvallen , Achterover vallen ; in het krijgsw. , In wanorde geraken, In verwarring terug trekken. Zie
ook Renvers.
Renverseur , m. w. gebr. , Omwerper, m.
Renvi, tn. flooger inzet tegen een' an.
der' , m.
Renvider, V. a. Opwinden.
Renvier, V. D. in sommige spelen , als: -sur q. q. de tans, Iemands inzet zoo
veel verhoogen. * —, v • a. als : fig. Le
sur q. q., Het nog verder drijven, dan !,

:

-
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I7ergoeden. * _ , Inhalen , Het ontbrekende of verlorene herstellen van hier:
-- son honneur, Zijne eer tiveder herstellen ; — les torts, Verongelijkingen
'wreken ; — 1 temps perdu , la perte da
temps , Den verloren' tijd weder inhalen. *— (se), v. pr. Zich herstellen,
Hersteld worden.
Réparition , f. in de sterrek. , Wederverschijning, vr.
Reparler, V. n. Weder of Op nieuw spreken.
Reparon , m. Plas der tweede soort,
(Heede,) o.
Repartie , f. entwoord , o.
Repartir, V. a. et n. irr..4ntwoorden. *—,
V. n. Weder vertrekken.
Répartir , V. a. Verdeel en , Omslaan.
Répartiteur, m. Verdeeler, Die omslaat, no.
Répartition , f.
ing, vr. , Omslag,
m., Repartitie , vr.
Réparton , m< Leiblok, o.
Repas, m. Maaltijd, m., Maal, (inzond.
Middagmaal en Avondmaal,) o.; — de
noces , Bruiloftsmaal, o.; — prié, Maal
waarop gasten genood zijn, ns. -tijd,
Repassage, m. Terugkomst door eens plaats,
vr. * -, Uitstrijken van linnen, o.
*--, Planzetten van gereedschappen, o.
*—, Overkaarden, o.
Repasse, f. Grof meel onet zemelen vernsengd , o. * —, Tweede overhaling , vr.
Repasser, V. n. Teder gaan, komen (door,
langs , enz. erne plaats) ; — en Asie ,
Teder naar .Azië terug keeren ; fig. —
sur q. ch. , Iets op nieuw onderzoeken,
op nieuw' overzien , doorloopen. * —,
V. a. Weder overgaan, overvaren, over.
steken, Weder gaan, -komen, enz. over.
* —, Weder overzetten, overbrengen,
overvoeren , overvaren; fig. Weder onderzoeken, Herdenken, Op nieuw overdenken , overwegen , beschouwen ; van
hier : — tori discours , Eene rede herlezen , om ze beter in het geheugen te
prenten; -- un compte , Eens rekening
overzien, Dezelve punt voor punt onder
bij waschvr. , Uitstrijken,-zoekn.*—,
Overstrijken. * —, Met een gloeijend
ijzer polijsten.. * --, bij bakk. , Weder
in den oven zetten. * — , van leêr,,
Een' nieuwen glans geven. * —, wol,
goor de laatste maal kammen. * —, bij
hoedenra. , Strijken , Opstrijken, Opmaken. *---, bij keteib., Glad maken,
Glad kloppen , Polijsten. * — 4anzetten , Slijpen , Wetten. * — , Over..
verwen, Opverwen. *—, als: — la li.
one sur, Opvijlen ; fig. Beschaven.
Repassettes,f. p1. Fijnste kaarden, vr, mrv.
Repasseur, in. Speldonpolijster, m.
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Repasseuse , f. Strijkster , vr.
Repaumer , v. a. Overscheren. * —, Spoelen, Wasschen.
Repaver, V. a, Op nieuw bestraten , be-

vloeren,
Repayer, V. a. Weder of Nogmaals betalen.
Repêcher, V. a. Weder epvisschen , uit
-vischen,
uithalen.
Repeigner, V. a. Overkammen, Op nieuw

kammen.
Repeindre , v. a. irr. Overschilderen, Weder schilderen; fig. — dans son esprit,
Zich in den geest voorstellen.
Repeint, m. Opgeschilderde of Overgeschilderde plaats , vr.
Repeler, V. a. ( [luiden) ten tweeden male
van wol of haren zuiveren.
Rependre , V. a. Weder hangen of ophangen.
Repenelle, f. Vogelstrik , m.
Repenser, V. n. Herdenken , Nogmaals
denken.
Repentance , f. Boetvaardigheid, vr., Be-

rouw, o.
Repentant, te, adj. Boetvaardig.
Repentir (se), v. pr. irr. Berouw hebben,
Spijt of Leedwezen hebben; Je m''en
regens, Ik heb er berouw over , Het
spijt mij, Het doet mij leed; van hier:
I1 n'est pas à s'en — , Hij heeft er reeds
lang berouw over; Je l'en feral bien —,
I1 s'en repentira , Het zal hem rouwen.
* —, m. Berouw, Leed, Leedwezen, o.,
Boetvaardigheid , vr. * —, in de schil
Overblijfsel der eerste schets -derk.,,
Uitgewischt beeld , dat nog zigtbaar
is , 0.

Repenties , adj f. pl., als : Filles —, (wel eer,) Boetklooster, o. , Verbeterhuis
(voor meisjes , die eon slecht leven hebben geleid) , 0.
Repépion , m. zekere priem der spelden makers.

R.epercer, V. a. Weder open boren , Op
nieuw boren, Weder doorsteken. s—,
Uitsteken , Doorsteken , Uitknippen.
Reperceuse , f. Uitknipster , vr.
Répercussif, ive, adj. in de geneesk. Te
Terugdrijvend-rugdijven.*,m
middel , o.
Répercussion , 'f. Terugdrijving, vr. *-,
Terugkaatsing , vr.
Répereuter, V. a. Terug drijven, Naar
binnen drijven. *—, Terug kaatsen.
Reperdre , V. a. Weder verliezen.
Repère, zie Repaire.
Répertoire , m. Register' o., Lijst, yr. ,
Repertorium, o.; fig. fam. Iemand, die
alles sweet. *--, als: — an tomique, Zaal,
waar men de geraamten bewaart, vr.
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Repeser ,

V.

1 ae

a. Overwegen , Herwegen

,

Weder wegen.
Répétailler, V. a. fam. Tot yeryelens toe
herhalen.
Répéter, v. a. Herhalen. * -, Weder opzeggen , Repeteren ; van hier : -- tine
expérience , Bene proef herhalen; - les
signatsx, De seinen heihalen. *-, (LeerZingen) hunne lessen laten herhalen.
* -, Terug eischen. *-, bij regtsgel.,
als : - des témoins , Getuigen weder
verhooren. * - (se), v. pr. Herhaald
'worden, Terug keeren. * -, van per.
lonen, In gedurige herhalingen vervallen.
Répétiteur, m. Repetitor (aan eene hoo.
geschool , enz.) , M. * -, Schip, dat
de seinen herhaalt. o.
Répétition, f. Herhaling, Repetitie, yr. ;
i'an hier: Montre à -, Repetitiehor.
legio, Repetitie, o. *--, inde toonk.,
enz. , Repetitie , Oefening , yr. *-,
bij regtsgel. , Wedereisching, vr. , Eisch,
m., Eisching, vr.
Repétrir, V. a. Weder kneden.
Repeuplement, m. Wederbevolking , vr.
* -, Poten van visch in een' vijver,
enz. , o. * -, Poten of Zaaijen van
nieuw plantsoen in een bosch , Inpo.
ten, Iuzaaijen, o.
Repeupler , V. a. Weder bevolken. * --.
Op nieuw voorzien (een' tuin met planten , een' vijver met vi sch , enz. enz.)
Repic , m. in het piketcen , Groo te trek
(d. i. negentig), tri.; fig. fam. Faire
q. q. -- (et capot), Iemand zoo zeer in
het naauw brengen, dat hij niets meer
=vest te antwoorden , .iemand den mond
stoppen.
Repiter,v. a. Overstampen, Weder stampen.
Repigner, V. a. Overstikleen. *-_, bij
brouw., Weder roeren.
Ré, it, m. bij regtsgel., Uitstel, Respijt,
o.; Lettres de -, Respijtbrieven, m.
rneerv.
Replacer, v. a. Weder opzetten, plaat
zetten, leggen, stellen, Weder-sen,
op zijne plaats zetten, leggen, stel.
len. * - (se), v. pr. Weder gaan zitten , Zijne plaats terug riem n.
Replaider , V. a. Weder bepleiten.;
Replanc éier, V. a. Eenen nieuwen (plan.
ken) vloer in ... leggen, Eenen nieuwen zolder leipeis.
Rept nter, V. a. Weder planten.

Rerlatrage , m. Overpleistering, vr.;

fig.

fam. Schijnmiddel, o. , Uitvlugt, vr.

Replatrer, v. a. Overpleisteren ; .fig. fam.
Weder goed makers , Bewimpelen, Per.
goelf*ken.

Replet, tte , adj. Dik, Zwaarlijvig, Gezet.
Repletion , f. Zwaarlijvigheid, vr. a.-,
Volle inkomsten eerier parochie, vr. mry.
Repleuvoir , v. n. irr. Weder regenen.
Repli, m. vouw, vr. * -- , Kronkeling,
(eener slang) , vr. * - , Kronkelweg,
m. ,

Kronkelpad ,

o. ; fig.

Verborgen-

heid, vr. , Diepte, Geheimenis, vr.;
Les replis- du coeur humain, De verborgene schuilhoeken van het menschelijke
hart , m. meerv.

Replier, V. a. Weder vouwen , opvouwen,
toevouwen. *- (se), v. pr. Ineen kronkelen ; van hier : Se -- sur soi-m@me,
Ineen krimpen; fig. In zich zelven koeren , De hand in zijnen eigenen boe.
zem steken , Over zich zelven naden'ken ;

Cet homme se replie , sait se —,

Die man weet zich door nieuwe middelen te helpen. * --, in het krijgsw., Terug trekken.

Réplique , f. Wederantwoord, o. * --..,,
bij regtsgel., ántwoord, o., Repliek,
vr. * - , tentwoord , Bescheid, o. * --,
in de toonk. , Herhaling (der octaven),
vr. * -,, Laatste woorden van eenera
acteur , waardoor de medespeler weet,
dat hij beginnen moet , o. meerv.
Répliquer, V. a. Weder antwoorden. *-,
..4ntwoorden , Te gemoet voeren , Toevoegen.

Replisser , V. a. Weder plooijeu.
Replonger, v. a. Weder dompelen, leggen,
werpen ,.fig. Op nieuw dompelen , storten, Weder doen vervallen of storten.
Repolir , V. a. Overpolijsten, Weder po.
lijsten ; fig. Op nieuw overzien , Beschaven.

Répolon , m. in de rijsch. , Halve wending , vr.
Répondant, tri. Verdediger eenar stelling,
sr. * - , bij regtsgel. , Borg, vs. *
Misknaap, Koorknaap, m.

Répondre , V. a. et n. Antwoorden ,

Ant-

woord geven , Beantwoorden. * -, Ten

antwoord geven. * -- , bij regtsgel.,
Een antwoord op iets geven. - * -, in
de R. K. godsd. , als : - la in esse , à la
messe, Bij de mis antwoorden. * -,

als : -- à une question, etc., Op eene
vraag , enz. antwoorden , Eene vraag
beantwoorden. * - , Antwoorden , Te genspreken. *-, Beantwoorden, Overeen komen; van hier: Zich uitstrekken,
Uitloopen ,

Uitkomen.

* -, Borg

wor-

den, blijven; spr. w. Qui répoud, paie,
Borgen baart zorgen; van hier: -de,

Instaan voor, Borg blijven voor; ook :
Verzekeren ; Je vous en réponds , Ik
verzeker het n, Ik sta er u voor in;
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fam. iron. Ik geloof het niet...(se),
V. pr. Elkander antwoorden; ook: Overeen stemmen.
Rempons, m. in de R. K. kerk, Tegenzang, 'it.
Réponse, f. dntwoord, o.; spr. w. A sotte ou folie demande point de --, .Ene
zotte vraag verdient geen antwoord;
Telle demande, telre -, Zoo de vraag,
zoo het antwoord.
Reporter, v. a. Weder brengen, Terug
brengen. *-, Overbrengen, TZerkizkken.
Repos, m. Rust, vr.; van hier: Lit de
- , Rustbed, o.; fig. Dormir en - sur
une chose, Gerust om iets slapen. * - ,
in dé dichtk., enz. , Rust, vr. , Rustpunt, o. *-, aan een schietgew., Rust,
vr. ; Mettre dans ou en son -, In de
rust zetten. *-, aan eene trap, Rustplaats , vr.
Reposée, f. Leter (van herten, enz.), o.
Reposer, V. a. .Vaatsen, Zetten, Leggen,
Laten rusttics. * _,A als : - le teint,
De kleur frirch ma ken ; - les humeurs,
De gemoedere bedaren ; fig. - la tate ,
.Rust aan zips hoofd geven; - sa vue
sur . . . , Zijngezigt laten weiden over.
*-, V. n. Rusen; fig. - curses lauriers,
zie beneden Se reposer. *--, Slapen. *-,
van vochten, Staan, Bezinken; fig.
Laisser -, Laten bedaren , Tot rust
laten komen. * - (se) , v. pr. Rusten,
Uitrusten ; fig Se - sur q. q. , Zich op
iemand verlate, Op hem vertrouwen;
Se — sur q. q.de q. ch. , Iets aan iemand overlatej, toevertrouwen; Se
sur ses lauriers Op zijne lauweren rus
Beuren, Tot rust komen. -ten.*,
Repous , m. soot van mortel , om harde
vloeren te maen.
Répouser, V. a.GVeder trouwen.
Repoussaut , te ,adj. Terugstootend s tof.
schrikkend.
Repoussement, n► Stooten (van een ge.
,

—

zweer) , o.

Repousser, V. a. "erug stooten, drijven,
slaan ; fig. Teug stootera, dfwajzen,
,dfkeeren , Weêrtand bieden ; van hier:
— une injure, Bene beleediging wre-

ken. * -, wanplanten , Weder uit
* -, v. a , van-schietn,vorg.
Bene veêr, Weren , Sterk zijn. * -,
van een geweer Stooten. * --, Weder
uitloopen , Op reuw uitbotten.
Repoussoir, m. LW fij zer , o., Drove!,
m. * -, in de scilderk. , Donkere voor.
werpen op den vvrgrond, o. mrv. *-,
zekere beitel.

Répréhensible , adj.Berispelijk.
Répréhension, f. Beisping, vr.
Reprendre , v. a. ir.rWeder nemen s opne.
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men, ,opvatten, vatten ;.. fg. - ie les-

$09 Weder de overhand krijgen ; ook:
Weder herstellen. *-, Weder krijgen,
Terug krijgen. * -- , Hervatten , Qp
nieuw beginnen , "eder beginnen. * ^- ,
bij mc cs, , als : -- un sn or dessous neuvre , par dessous oeuvre , :enen muur
ondervangen en er nieuwe fondamenten
ender metselen ; fig. - suns oeuvre un
onvrage, Ben werk eaniggins veranderd
voortzetten. * - , als : -- lei mailles
d'uun bas,. De steken aan eene - kous weder opnemen, herstellen, ' .- s van
ziekten , Weder bezoeken; La . goutte
1'a repris , Hij heeft de jicht weder
gekregen. *-, Hernemen, Hervattén,
4ntwoorden. °-, Berispen, Gispen
hekelen; Tronver à - à, Op iets weten
aan te merken. °- , scheepsw. , als :
- les haubans et étais, krant en staggers
aanzetten ; - la tournevire., De kabelaring schrikken; -- an palan, .Eense talie
uitschaken; - le large , Weder het ruime sop kiezen. * -, v. n. van planten 1,
Weder wortel ichieten. * -, van per
lonen , die ziek geweest zijn, Eierstel.
len, Aanwinnen, Beteren. * . , van
een tooneelstu k , enz. , Weder in trek
komen. *--,' van hitte, ene., Weder

,beginnen. * - , in de rijsch., vast een
paard, Het zelfde been opligten. °-,
van wonden , Toeheelen, * - (se) , V.
herstellen , Zich bezinpr. * ...
nen. * -, van wonden , Toe/stelen, Wasder toehes en.
Réprésaille , f. Wederwraak , Wedpry r.
gelding , vr.; meestal meerv. , als:
User dè réprésaitles fig. Iet -gelijke
,aunt betalenni Lertres de réprétaillcs,
Brieven van verhaal , m. meerv.
Représentant , ra. Vertegenwoordiger,
Plaatsbekleeder, m. *--, te, adj. Ver tegenwoordigend.
Représencatif, ire, adj. P'ertegenwoordl.
gend ; Constitution représentacive , Yes
segenwoordigend bestuur, o. s-., in
de godsd. , Verbeeldend, y'ertoonend ,
Voorstelle
Représentation, f. Voorstelling , 4fbeel.
ding, vr. * -, Voorstelling , Vertooi yr. *--, Vertoonissg, Overlegging , vr. *-, Vertegenwoordigi,ng.,rvr.
* --, bij R. K., Ledige doodkist, vr.
* -, Voorkomen (van een', mensch)., d.'
* , Vertooning, vr. , Staat , m. , Staats i ce , vr.
Représenter , V. a. Voorstellen , .dfbeel.
den , f7erbeelden , Voor oogen stellen.
* _ yer=oonen , Overleggen, Laten
zien. * --, Vertegenwoordigen , In
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verschijnen opkomen. Reproduction, f. Wedervoertbrenging, 'vr.
plaats van
* - , Voorstellen Herinneren Voor Reproduire , V. a. irr. Weder voortbrengen ; fig. Weder opwekken. , bij
Voorstellen,
den geese brengen.
regtsgel, , Weder met . . voor den dag
Voorhouden Voor oogen stellen.
(se), V. pr. Wede' opkokomen(se) , v. pr . Zich weder veytooflen We
men, Weder voor den dag komen, Weder verschifnen ook: Zich voorstellen,
der aangroeijeis of opgroeijen; fig. Se
Zich verbeelden 3 ook : Verschijnen,
- dans te monde , Weder in de wereld
Opkomen. " , V. n. Door zijn ulcerverschijnen.
lijk ontzag of eerbied inboezemen , Zich
vertooefl, Een goed voorkomen hebben. Repromettre , V. a. irr. Weder beloven.
Répressif, ive , adj. Beteugelend, Be. Reprouvé , ée , adj. , ale : Abatidonner q. q.
a son sees - , Iemand aan zijne dwaprkend.
ling overlaten. - , m. Verworpeling,
Répression,f, Beteugeling, Bedwinging,vr.
m.; fig. lam. Avoir no visage , une figuBeprêter, V. a. Weder leenen of nicloenen,
Een ofzigrig voorre, une face de
Repuier, V. a. Weder bidden. -, We e
komen hebben.
der noedigen.
Réprimable, adj. Wat kan of moet beten- Reprouver V. a. Wider bewijzen.
en. Krulgeld worden , Te beteugelen , Beris. Reptile, adj. Kruipend. -,
pend dier, 0.; ook: Dier noot zoo
pe /ij k.
korte poocen das' het sIoijnc te krulRéprimande, f. Berisping, vr, Verwijt,
pe 0.
0. Gisping , vr.
Geiseenebestelijk,
Réprinauder, v. a, Berispen , Bestraffen. Républicain nu, adj.
Rpublikeinsch.
D3
Réprimal]t te, adj. Beteugelend.
zekere
Republikein,
S.
Réprirner, V. a. Beteugelen, Bedwingen,
vogel.
Stuiten.,
Ç e meenebietgezinde , vr.
Reprise, 1. Herneming , Wederneming, Républicaine, f.
Républicaineiflent adv. no w-2 Gemeens, bij de adminis.
Herovering , vr.
bestelijk.
trat., Onbetaaldesom, Reprise, vr. °-,
Républicaniser, v. a. W. gbr. Gemeencbij regtsgel. , Pl. Reprises, vu t Reprises
bestelijk waken.
snatrhnoniales , Heegene eene weduwe of
Gelselstheid aan de
de kinderen van eene erfenis vooruit Républicanisafle, in.
gemeenebcsteliikt regertog vr.
mogen nemen. - , Herstelling , VerBewner, en. of Bebetering (aan eene stof, enz.) , 'vr. Répablicole, m. et f.
woonster eener republile vr.
* - Hervatting , Voorzetting vr. 'van
5
République, f. Gemeenebst, 0- Repte.
hier: A plusieurs reprises, In vers'cheibliek, vr.; fig. Gemeeneest, Gebied 0.
dene malen. °-, inzekerespeien, Par.
Répuce f. soort van vegéstrik.
tij , vr Hernomen schip, o.
van een Répudiation, f. VrStOotng eener echte
in de rijsch , Les vr.
vrouw, vr.
edrvertooning,
vr.
toon,' t.,
ede vrouw) 'verin Répudier, V. (Eene
in de toonk. , Hervatting , vr.,
- , bij regtSg&, 4ficand doen
stoottn.
p1.
e
yr.
uwe
proef,
munt,
Ni
de
van, Repudiëren.
Reprises , Zemelen • vr. eneerv.
Repugnance f. 4fkeer egenzin Meér.^
epriscr , V. a- lierscicatten.
zin "° t Avoir de Ia -1* • TegenzIn in
Réprobation, f. Verwerping, vr.
of 4fkeer van iets heken
Reprochable , adj.. Strafbaar , lierispe Repugnant te adj. Tegnotrijdig Stuilijk., bij regtsgel. , Verwerpelijk.
tend.
Iteproche, m. J"efwijt .. 0. 1erwijting,
Strijdt zijn (met, a),
Beresping , Bestraffing , vr.; Sans -, Répugner, v. n. Weêrtreven. *.-, Ee.
4andruiichen ,
Zonder eenig verwijt te willen doen,
non afkeer hebben (#n, a) van hier:
Zonder te 'willen berispen ; ook : OnCela répugne, .Dat is tegenstrijdig,
berispelijk. °-, bij regcsgel., Pl. Re.
.Dat stuit; Cela me apugne Dat stuit
proches, Redenen van verwerping of
mij, ik heb daarvn eenen afkeer,
afkeuring, vr. nzeerV
Dat hindert mij.
bijregts.
Reprocher, v. a. Verwijten. ° - ,°(se), Repulluler, v. n. Wier uitspruiten,
Verwerpen, 4fkenren.
gel
voor den dag komen
Zich
verwijten.
V. pr.
7rugdrijvend, TeReproductibilité , f. Eigenschap om weder Répulsif, ive adj.
rugstootend, Afstoitosd.
voor:gebragt te worden, vr.
Ter ngdøVing Terugstoos.
Reproductible , adj. Weder kunnende yours'. Répulsion f.
dug dfitootiug, v.
gebeag; worden.
.
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Repurger ,

V.

a.

Weder zuiveren.

*—« 9

Weder laten purgeren.
Réputation , f. Naam, m. ; Etre en mauvaise -_, Eenen slechten naam hebben ;
Etre en bonne --, Ter goeder naam en
faam staan. * — , alleen staande, Goede
naam, ne.; Etre en , T/ermaard zijn,
1Vaam hebben.
Réputer, V. a. Houden voor, maanmerken
als , mochten , Schatten.
Requart, m. Zestiende deel van eenen
verkoop , o. * — , Vervreemding van een
erfgoed, yr.
Requérable, adj. Verzocht kunnende of
moetende worden, Te verzoeken.
Requérant, te , adj. verzoekend , Eischend.
* _, m. Eischar, m.
Requérante , f, Eischeres , vr.
Requérir, V. a. irr. Verzoeken , Vragen.
* — , Vorderen., Eischen.
Requete, f. Verzoek, o.; A ma —, Op
mijn verzoek. *—, Verzoekschrift,
Smeekschrift, Request, , o.
Requéter, V. a. bij jag.,, Weder opsporen.
§ Requiem ,. m. Gebed voor de rust der
dooden , o. ; Messe de --, Zielmis, vr.
;

* — , zie Requin.
Requin, in. Haai, m.
Requinquer(se), v. pr. fam. van oude vrou -

wen, Zich op eerre onbetamelijke swij.
ze opschikken. *—, in het algem. , Zich
optooi jen , opschikken.
Requinquette , f. -zeker deel aan sommige
vischnetten.
Requint, m. Vijfde penning van het vijf
de eens leengoeds , :n.
Réquiper, V. a. ieder uitrusten.
Requis , se , adj. Verzocht, zie Requérir.
* -- ,, Gevorderd , Vereischt , Bepaald,
Voorgeschreven.
Réquisition , f. bij regtsgel., Verzoek ,
Verlangen, o. , Begeerte ; vr. * —
Eisch van den staat , m. , Requisitie ,
vr. ; Mettre en —, Requireren , In re.
quisitie stellen.
Réquisitoire , m. Eisch , ns. , Requisi.
-

toir,
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RAs, zie Raix.
Resacrer, V. a. Weder wijden.
Rescarnpir, V. a. Overwitten.
Rescif, zie Recif.
Reseindant , m. Verzoekschrift om iets te

vernietigen , o.

Rescinder , v. a. Vernietigen , Opheffen.
Rescision , f. Vernietigingg (van eens aks
te), vr.
R escisoire, tas. fikte van vernietiging , vr.
Rescription , f. Schriftelijk bevel ter be-

taling eener som aan toonder, o.
Rescrit, m. (Schriftelijk) antwoord van

eenen vorst Rescript, .Bevelschrift , o.
Réseau, m. Net, Netje, o. * —, Netwerk , Weefsel , o.
-Réséda , m. Reseda , vr. , Neirzet , o.
Réségal, m. een mineraal.
'

Reseller, V. a. zie Resseller.
Reserneler , V. a. zie Ikessemeler.
Resemer, v. a. zie Ressemer
Réservation , f. Voorbehouding , vr. , goor-

behoud , o=

Réserve, f. Voorbehouding, vr., Voorbe-

houd , o., Uitzondering, vr.; Sans —,
Zonder voorbehoud, Zonder uitzonde..
ring ; A la —, Met uitzondering; En
— , Ter zijde, In voorraad ; Mettre en
—, Ter zijde leggen; Avoir en —, In
voorraad hebben. * —, Hetgene noren
zich voorbehouden heeft, Bfgehoude•
ne , o. * —, in het kriigsw., ,4chterhoede , Reserve , vr. ; van hier Corps. de
— , Reservecorps, o. * —, Privative
jagt, vr. * —, Behoedzaamheid , Poorzigtigheid , Bescheidenheid , vr.
Réservé , ée, adj. Behoedzaam , t Voorzigtig , Omzigtig. * —, m. Proorzsgtige , na.
Réservée , f. Voorzigtige , vr.
Réserver , v. a. Bevaren, Sparen , Ter
zijde leggen. * -- , Terug houden, Behouden , goor zich behouden, 4fhou den. * — (Se), V. pr. Zich voorbehou.
den, Reserveren; van hier: Se -- pour,
77achten op.
:

m. t'ergaderbafe, m.; fig.Tiergaderplaats, vr.

Réservoir,

Résidant, te , adj. Residerend, Wonend.
Résidence, f. Verblijf, o., Woonplaats,

Residentie , vr. * —, Residentie , Residentiestad , vr. * -- , Resident.
schap, o.

Résident, m. Resident, m.
Résider, V. n. Zijn verblijf

hobben, Wo.
nen, Resideren; fig. Wonen.
Résidu , m. Overschot, o., Rest, vr. *-,
in de scheik. , Overblijfsel, o.
Résigal , zie Réségal.
Résignant. m. Die iets aan oenen ande.
ren afstaat.
Résignataire , an. Degene , aan avien men
iets heeft afgestaan.
fl ésignation , f. Onderwerping , Gelaten hei , vr. * — , Afstaan of Overlaten
(van iets aan oenen anderen), o.
Résigné, ée, adj. Onderworpen, Gelaten.
Résigner, V. a. 4fstaan; van hier: — son
ame a Dieu, Zijne ziel aan God overgeven. * — (se), V. pr. Zich onderwerpen.

Résiliatiori, f. (Geregtelijke) vernieti•
ging, vr.
Résilier, V. a. ( Geregtelijk) vernietigen.
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Résine, f. Hars, yr.
Résineux, use , adj. Harsachtig. n --, Hars
voortbrengend , Hars bevattend, Harsach t ig.
Résingle, m. zeker werktuig der hortogiemakers, om de deuken uit kassen te
maken.
Résipiscence, f. Bekeering , Terugkoering tot een beter leven , o.
Résistance , f. Wederstand , Tegenstand,
an_; van hier: Pièce de -, (bij een'
maaltijd ,) Geducht stuk, o.
R-ésister, v. n. Gi7eérstaan, Weérstand bie
Zich aankanten, verzetten,-den.*,
verdedigen. * - , -van een paard, Niet
gemakkelijk gehoorzamen. * -, als: à, Verdragen, Lijden, Verduren, Uit
* -- , fain., als : Y-houden,Har.
-, Het uithouden, Verdragen.

Réeolu, ue , adj. Stoutmoedig , Beraden,
Moedig , Onversaagd ; zie Résoudre.
Résoluble, adj. Oplosbaar , Op te lossen.
Résolument, adv. Volstrekt. *--, Onbeschroomd , Ronduit , Zonder schroom.
Résolutif, ive, adj. Oplossend. * -, m.
Oplossend middel , o.
Résolution, f. Oplossing, Ontbinding, vr.
* - , in de geneesk. , Ontbinding , Verdwijning, Verdeeling, yr.

*--,

bij

regtsgel., Vernietiging, Opheffing, vr.
* — , Besluit, Voornemen, o.
Standvastigheid, Kloekmoedigheid , Vol.
harding , vr. *-, Oplossing, Verklaring, Uitlegging, vr.
Résolutoire, adj. Vernietigend , Opheffend.
Résolvant, te , adj. Oplossend. * -, m.
Oplossend middel, o.
Résonnance, f. Iveêrklank, TF'eêrgalm, ns.
*- , Klankbodem (van een snaarspeel.
tuig) , m. * -- , in de geneesk. , zekere
hersenpanbreuk , ook Fracture par Bon tre-coup genoemd.
Résonnant, te, adj. Klinkend, Eenen klank
gevend of hebbend. * -, Sterk klinkend, Sterk. *_, Weêrklinkend, Weirklank hebbend.
Résonnement,m. Weêrklank, Weérgalm, m.
Résonner, v. n. Weerklinken , Weêrgalmen ; fig. Weêrgalmen. *. , Klinken,
Klank geven.
Resouder, zie Ressouder.
Résoudre, v. a. irr. Ontbinden, Oplossen;
van hier: - une tumeur, Een gezwel
verdeelen ; - on marché , etc. , Eenen
koop, enz. vernietigen. *-, Besluiten ; van hier e - q. q. , Iemand doen
besluiten ; - la pair , Tot den vrede
besluiten. * - Oplossen, Verklaren.

* - (se) , v. pr. Opgelost of Ontbonden
worden, Veranderen , Overgaan; .'eau

se résout en vapeurs - , Het water 'ver
andert in dampen. * - , Besluiten,
Een besluit nemen, Zich voornemen,
Bepalen , Vaststellen.
Résous , adj. et p. p. m. Opgelost , zie
Résoudre.
Respect, in. Eerbied, m., Ontzag, o.,
Schroom , m., ,4anzien , a. , Ac/sting,
yr.; Tenir en -, In ontzag houden;
- humain, . Achting Voor het oordeel
der menschen , vr.
Respectable , adj. ,Eerbiedwaardig , dek

-tenswardig.
Respecter, V. a. Eerbiedigen , Eerbied
hebben voor, Eeren , Ontzien. * —,
Ontzien , Sparen. *- (se), v. pr. Zich
zelf oeren , Zich zelf ontzien ; ook :
Zich behoedzaam of voorzigtig ge.
'dragen.
Respectif , ive , adj. Ieder in het bijzon•
der betreffende, Wederzijdse/s, Respectief.
Respectivement, adv. leder in het bijzon
-der,WzijschRptvelk.

Respectueusement, adv. Eerbiedig, Eer.
biediglijk, lliet eerbied.

Respectueux , use, adj. Eerbiedig. • -,
Onderdanig.
Respirable, adj. Geschikt voor de adem.

haling.

Respirateur, m. , als: - antiméphitique,

zeker werktuig , pon proeven betreffende het stinken van sekreten, enz. te
nemen.
R espiration , f. Ademi ng ,Ademhaling , vr.
Respiratoire, adj. Taman de ademhaling.
R espirer , V. n. Ademen , modem halen.
* - , Ademen , Leven, adem hebben ;

fig. Adem scheppen. *-, v. a. ids.
men , Inademen; fig. ademen , Vertoo.
nen ; fig. , als : - après, Dorsten naar,
Verlangen naar, Haken naar. *-, Vuriglijk ,wenschen, Verlangen naar, .demon ; - la vengeance, Wraak ademen.
Respiendir, v. n. Schitteren, Flonkeren.
Resplendissant , te , adj. Blinkend , Schit.

terend.
Resplendissement, m.. Schittering , Flon-

kering, vr.
Responsabilité,f. Verantwoordelijkheid,vr.
Responsable s adj. Verantwoordelijk (voor,
de).
Responsif, ive, adj. Een antwoord bevattend.

Responsion , f. Penningen, welke door_
eenen ridder aan zijne orde moeten
uitgekeerd worden, m. meerv.
Ressac, m. scheepsw. , Branding r vr.
Ressacrer , zie Resacrer.
Ressaigue , f. zeker vischnet.

RESS
Ressaigner, V. a. Weder aderlaten of laten. * -, v. n. Weder bloeden. * -,
Steenen bij het geworpene net gooi/en,
om daardoor de yisch in hetzelve te
lokken.
Ressaisir , V. a. Weder nemen , vatten ,
Zich .veder meester maken van. * (se), v. pr. Zich weder meester maken.
Ressaluer, V. a. teder groeten, kJ'eêrom
groeten.
Ressasser , V. a. Overziften ; fig. fame. We.
der onderzoeken, Nog eens onderzoeken.
Ressaut, m. in de bouwk. , Ifooruitsteking, vr.
Ressauter, V. n. Leder springen. * -,
V. a. Weder overspringen.
Ressécher, V. a. Weder droegen.

Rességne , zie Ressaigne.
Ressel , m. Overblijvend zont, o.
Resseller, V. a. Weder zadelen.
Ressemblance , f. Gelijkheid , Gelijkenis,
Overeenkomst, vr. *-, in de schilderk.,
Gelijkheid , yr.

Ressemblant , te , adj. Gelijkend.
Ressembler, v. n. Gelijken (naar, op , h);
fig. fam. Cela ne ressemble à Tien , Dat
lijkt nergens naar ; Cela ne vous ressemble pas , Dat komt niet spet uw gedrag overeen, Dat is uwe manier van
handelen niet. * - (se), v. pr. Elkan.
der gelijken. * - , van eenen schilder,
enz., als: II se ressemble, Hij kopij.
eert zich zelven; spr. w. Les jours se.

sufvent, mais its ne se ressemblent pas,
Na lijden komt verblijden , Na regen
komt zonneschijn ; On se ressemble de
plus loin , Lieden , welke tot de zelfde
familie behooren , hebben eenige ge ,

lijkheid; Its se ressemblent comme dei:x
gouttes d'eau, Zij gelijken elkander,

als twee droppelen water; Qui se ressemble, s'assemble, Gelijk zoekt zich,
gelijk vindt zich.
Ressemeler , v. a. Verzolen.
Resseuier, V. a. Weder bezaaijen, zaaijen.
Ressenti , . ie , adj. in de schilderk. , Ui tgedrukt. *--s in de bouwk., Dat te veel
uitkomt , voorkomt.
Ressentiment, m. Gevoel, o. , Smart.
Herinnering, I7ermaning, yr. *-,
Herinnering-, yr. * -, Wraak , yr.
Ressentir, V. a. Gevoelen, Ontwaren; fig.
Gevoelig zijn voor of over. * - (se),
V. pr. Gevoelen , Gevoel hebben ; ook:
Gevoelen , Zich herinneren ; ook : Aan
den dag leggen , Toonen (iets, de q.
Ch.) ; ook: Doelen (in, de); ook: Ge.
belgd zijn of Zich tinreken (over, de);
van hier: 11 s'en ressentira, Bij zal er
voor boeten.
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Resserré , be , adj. , als : etre --, en : Avoir le ventre -, Verstopt zijn , Hard.
lijvig zijn.

Resserrement , m. Sluiting , Toesluiting,
P'ernaauwing , vr. ; van hier : — de
coeur, Beklemdheid van het hart, Dreef-

geestigheid , vr. ; fig. Schaarschhei d , vr.

Resserrer, V. a. Vaster binden, Digter
binden ; fig. Naauwer toehalen ; ook :
Naauwer insluiten , Binnen naauwere
grenzen slariten, Bepalen, Beperken.
*-, Weder sluiten, bergen , inpakken,
wegpakken , binnen brengen. * -- a
Naauwer opsluiten, insluiten; van
hier: Cette place est fort resserrée,
Deze vesting is naauw ingesloten; Ce
pays est resserré par la mer, Dit land
is door de zee ingesloten. * -- , on:
- le ventre, verstoppen, Hardlijvig
snaken. *-, Vernaauwen, Sluiten;
_ les pores , De poriën sluiten. •._..
(se) , v. pr. Naauwer worden , Inkrim.
pen ; van hier : Le ventre se resserre,
Men wordt hardlijvig ; fig. fam. Dans

un temps de disecte, chacun se resserre,
In eenen tijd van schaarschheid be-

krimpt ieder zich ; L'argent se resserre,
Het geld wordt schaarsch ; * Les bourses
se resserrent, liet is moe//dijk aan
geld te komen ; Le temps se zesserre,
Her wordt kouder.
Ressif, zie Récif.
Ressort, m. Psêrkracht, Elasticiteit, vr.;
van hier: Faire -, Terug springen,
Veerkracht bezi teen. • -,: Veer, vr.;
Donner du - à , Veerkracht geven aan ;
Avoir do -, Veerkracht bezitten; -- de
montre, ilorlogieveér, vr.; Verrou It-„
Grendel met eens veer, m.; fig. Cet hom
me ne se remue que par - , Deze man
heeft iets stijfs ; I1 n'agit que par -,
Hij handelt slechts volgens den raad
van anderen. *-, fig. Peer, Drijfyeér,
vr., Middel, o. Regisaebied,
Gebied , Ressort, o. ; fig. Cela nest pas
de moe - , Dat behoort niet tot mijn
vak. * --, Vonnis, o. ; van hier : jager
en dernier -, 41s hoogste regt uit
-sprak
doen.
Ressortir, V. U. irr. leder uitgaan. *-,
V. n. rég. Behooren tot het regtsgeb'ied
(van, h).

Ressortissant, te , adj. Tot een regtsgebietl
heb oorende.

Ressouder, v. a. Weder solderen.

Ressource, f. Hulpbron, Bron, vr., Hulp-.
middel, Xiddel, o. s vanhier: Sans.-,
Onherstelbaar ; Ce cheval a -de la -,
Dit paard kan het lang uithouden;
Faire -, Zich of Zijne zaken herstel-
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ten ; Il a fait - de tout ce qu'il avait

RETA
en étions restés an second chapitre , Wijj
waren aan het eerste hoofdstuk gebleven. * -, in de toonk., als -- sur,

pour payer sea dettes , Hij heeft alles,
wat hij had , aangewend, om zijne
Aanhouden.
schulden te betalen.
Itessouvenir (se), v. pr. Zich herinneren, Restituable , adj. Herstelbaar. t... , Terug
(iets, de q. cli.) ; Je m'en ressouviendrai
gegeven moetendeworden.
Restituer , V. a. Wedergeven, Terug gellen.
Un jour, Ik zal her eenmaal gedenken,
d. i. wreken ; Vous vous en ressouvien.
* - , Herstellen , Verbeteren.
drez tbc ou tard, Gij zult er vroeg of Restituteur, m. Hersteller, Vernieuwer, »s.
laat uw loon voor krijgen; 11 m'en Restitution, f. Teruggave, vr. *_,He r .
stelling, Vergoeding, vr.
ressouvient, Ik herinner het mij. * -,
Restorne , m. bij boekhoud. , Verkeerde
M. Herinnering , yr. , ,handenken , o.
overbrenging van eersen post , vr.
yr.
,
Wraaklust,m.
*-, .Herinnering,
Ressuage , m. Zweeting, vr. * -- s Smel- Restorner, v. a. Verkeerd boeken.
ting, Scheiding (van metalen) , vr.; Restouble , f. Stoppelgras , o.
Restoupage, zie Restaurage.
Fourneau de -, Smeltoven , m.
Ressuer, V. U. van muren , enz. , Zweeten. Restreindre , V. a. irr. fig. Beperken , Be.
palen. * -. (se) , v. pr. Zich beperken,
* - , van metalen, Smelten.
bepalen.
Ressui, m. Plaats, waar zich herten, enz.
Restrictif, ive, adj. Beperkend, Bepalend.
in de zon droogen , vr.
Ressusciter, v. a. Weder opwekken , fan Restriction , f. Beperking, Bepaling , vr.;
— mentale, Inwendig voorbehoud , o.
de dooden opwekken. * . , Weder herstellen ; fig. Weder nieuw leven ge. Restringent, te, adj. in de geneesk., Za mentrekkend. * -- , m. Zamentrekkend
yen, Deen herleven; van hier: — un
middel, o.
vieux procès, Een oud procesweder
aanvangen. * -, V. n. Uit de dooden Résultant, te, adj. (Daaruit) voortvloei
-jend.
verrijzen , opstaan ; fig. Herleven.
R ésultat, m. Uitkomst, vr. , Uitslag , m.
Ressuyer, V. n. Opdroogen , Droogen.
Resultaat , o.
Restant, m. Overblijfsel, Overschot, ResRésulter, V. n. Voortvloeijen, Poortsprei.
tantje , o.
ten , Volgen.
Restaur, m. Schadevergoeding , vr.
Restaurage, m. Stopping (van laken, Résumé, m. Korte inhoud, m.
Résumer, V. a. Hervatten, Weder opvat enz.), vr.
ten. * - ( se) , v. pr. Zijne gronden
Restaurant, te , adj. De krachten herstel.
kartelijk herhalen.
lend , Versterkend. * - , m. Versterkend middel , o. , Hartsterking , vr., Résunpte, f. weleer, Laatste stelling,
welke iemand, na een doctoraat van
Krachtig voedsel, o. * - , Gaarkeuzeven jaren , moest verdedigen , vr.
ken, vr.
Restaurateur , m. Hersteller , :in. * --. , Résumpté , adj. m. , als: Docteur -, Doctor ,, welke zijne laatste stelling ver
Kok , Gaarkok , m.
-deigha,vs.
Restauration , f. Herstelling , yr. ; fig.
Résurption, f. Korte herhaling , vr.
Herstelling , vr.
Restaurer, V. a. Herstellen. * - (se), v. Resure, f. zekere kaviaar tot aas voor
sardijnen.
pr. Zich versterken.
Reste, m. Overige , Overblijfsel , Over. Résurrection, f. Opstanding , Verrijzenis , vr.
schot , o. ; van hier : Le - des bom.
mes, etc., De overige menschen , enz.; Retable , in. Altaarblad , o.
spr. W., Jouer de son - Zijne laatste Rétablir,, V. a. Weder oprigten, opbou.
wen , Herstellen. * - (se) , V. pr. Hera
krachten inspannen; Etre en , Nog
stellen, Tot vorige gezondheid komen;
(iets) schuldig zijn ; fig. Nog te dan.
ook : Hersteld worden , Terug keeren.
ken hebben. * - , .ietgene iemand andersgeweigerd heeft. * -- in de rekenk., Rétablissement, m. Herstelling , vr.
enz., Overschot, o., Rest, vr.; van Retaille , f. Afval , na. , Lappen of Snippers , m. meear.
hier: De -, Over, fileer dan noodig
Retailler , V. a. Weder snoeijen, snijden,
is; Au -, Du -, Voor het overige.
besnijden.
Rester, V. n. Overblijven, Overschieten,
Over zijn. *--, .Bijven; van hier: Retaper, V. a. Optoomen. * -, als : —
(sur la place) , Blijven , Sneuvelen,
les clieveux, De haren opkammen , ver
Vallen ; En rester Iá , Zich daarmede
-kerd
kammen.
vergenoegen , Niet verder gaan ; Noes i Retard, m. Vertraging , Elchterlijkheid,
:

ItETI
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vim. ; van bier: Atre en , Achterlijk
zijn (met het betalen). *_, aan een

netwerk , Gedeelte , Izetwelk dient , om
een uurwerk voor- ofachteruitte zetten, Kompas, 0.
Retardatioii, f. Verminderde snelheid , vr.
1/ertraRetardatrice , adj. f. als : Force
gende kracht, vr.
Itetardement , in. J/ertrajring , vr., Uit
stel, 0. Verachtering, vr. ; — des
planètes, Sclsijnbare vertraging der
planeten , vr.
Retarder , V. a. Vertragen , Tegenhouden,
—,

Verhinderen, Beletten. *_, v. n. Te
langzaam gaan of loopen , 4chter zijn,
4chterloopen , Achtergaan. -„ van

de maan , Later opkomen , P'erzitten
* — , van eene koorts 5, enZ. , J/erachteron , Later komen.
RetIter, V. a. Weder voelen , Zie Tâter.
Reteindre, v. a. irr., Oververwen , Weder
Verwen.
Réteiridre, v. a. irr. Veder uitblusschen,
Uitdoen , Uitblazen , Uitmaken.
Retendeur , in. Werkman , die de geverwde
of gevolde stoffen weder op de ramen

spant, m.
Rétcndoir, na. zeker werkruig der orgel-

makers.
Retendre , V. a. Weder spannen.
Rérendre , V. a. Weder uitleggen , uit/san.
gen , te droogon leggen of hangen.
Retenir, V. a. irr. Wederhebben , Wederkrijgen, Weder bekomen, Wedererlan.
gen ; fi g. fan. Je voudrais bien — ce que
j'ai dit , Ik wenschte wel , het niet ge.

zegd te hebben.

*_

Terug honden,
Onder zich houden , Behouden , lIonden. 4fhoudeu, Onthouden, 4f.
trekken, * _ Behouden , Niet verlie.
Zen, Aan zich houden. *_ Behonden, Aan zichhouden, 4f1,i ouden (bij
het verkoopen, euz. van), Uit/souden,

(in dezen zin ook ; Sc — , Zich voorbehouden , Behouden.) *_ de rekenk.,
Houden; Pose sept, et retiens deux, Je
pose sept , je reciens deux , Zeven , ik
houd er twee. bij regtsgel. , als t
- une cause , Eene zaak later onder.
zoeken. * _ , Bespreken , Bestellen
Nemen (eens plaats in den schouwburg,
enz.). *, Houden, Teroog houden,
Niet laten vertrekken ; van hier :
son ha1ene , etc. , Zijnen adem , enz. in.
houden ; — ses larmes , Zijne tranen
veêrhouden, Zich van tranen onthouden ; - ses sentitu ens , Zijne gevoelens
verbergen. * _, Houden , Tegen/zouden,
Weêr/souden , Beletten ; van hier : —
une poutre , Eenen balk met eenen band

1
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houden. *..,Inhouden, Tegen houden,
Onderdrukken , Beteugelen , Bedwin.

gen. — , Onthouden , In zijn ge/zen.
gen bewaren.
(se), V. pr. Zich vast'
houden, Zich houden ; ook: van natuur.

°—

lijke behoeften , Het ophouden ; ook:
Zich matigen ; ook t van paarden , Met
voortwjllen.
Retenter, v. a. Weder beproeven.
Rétentif, ive ,.adj. Zamentrekkend, Terug'
h oudend.
Rétention, f. J7oorbe/zouding, yr.
in de geneesk. , Terughouding , Blijving
in het ligchaam, vr. ; van hier:
d'urine , Opstopping der pis , Moeije.
lijke waterlozing , vr.
Rétentionuaire, in. Die eens anders goed
terug houdt.
Reteutir, V. n. Weirgalmen , Klinken.
Retentissstnt, te , adj. Weirgalmeud, K/inleend.
Retentissement , in. Weirgaim , Wsêrklank, m.
§ Retentum , m. Voorbehouding , Verzafhsing van een vonnis , vr. ; fig. fain. Ii a
toujours quelque - , hij houdt altijd
eenen slag om den elleboog.
Inge
Retenu, ue, adj. zie Retenir.
togen , Bescheiden , Zedig , Bezadigd,
Omzigtig , Voorzigtig.
Retenue , f, lngez'ogenheid , Bescheidenheid , Zedigheid , Bezadigdheid , Om~
zigtigheid, vr. lietgene men inhoudt , Ingehoudene som , vr. ; van hier:
Sa pension est sans — , Hij ontvangt zijn
pensioen ten volle, Er wordt niets op
afgehouden. * _ , bij timmerl. , als:
Cette pièce de bois a sa — star mae mu.
raille, Dit stuk houdt rust op of tegen
den muur. -, scheepsw., Keertouw
bij het kb/en , 0.
Réticence, f. Verzwijging,vr. *, Hetgene men verzwijgt.
Rétjculaire , adj. Neevormig.
Réticule, m. in de serrek., Net, o.
Réticulé, ée, a dj. iVetvoruzig.
Rétif , ive adj. van paarden , Steeksclz,
. Onwillig ; fig. Weérspannig, Weêrbarstig , Hardnek kig , O nverzettelijk;
fam. Faire le — 2 Niet willen toegeven.
Onverzettelijk zijn.
Rétiforme , adj. Netvormig.
Rétinacule , f. zeker uitwat.
Rétinasphalte , m. zekere harsachtige stef.
Rétine , f. aan het oog , Netvlies , o.
Retirade, f. weleer, zekere verschansing.
Retiration , f. bij boekd. , Weërdruk , us.
Retiré, he , adj. Eenzaam , 4fgelegen,
Afgezonderd. '- Eenzaam of 4fgezon-.
derd leyend, Eenzaam. ._, Den ona

RETI
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gang schuwend, Stil , Weinig mededoel
Geretireerd.
-zam,
Retirement, m. Krimping , Zamentrek.
king , yr.
Retirer , V. a. Terug trekken , achterui t
trekken; fig. Terug trekken. * — , Doen
terug keeren, Weghalen, Wegnemen,
Vemen ,, Halen. * —, Weder uit (b. v.
den lommerd) halen, Terug nemen,
Lossen ; fig. fata. — son épingte du jeu ,
Zich van iets afmaken ; fig. — sa paso=
le, Zijn woord terug nemen. *—, In zijn
huis opnemen, Eene schuilplaats ver.
benen. •, Trekken, Krijgen, Bekomen, Winnen. *—, Verwerven, Winseen, Trekken. * — , Weder trekken,
Op nieuw trekken. *—, Intrekken,
Tot zich trekken, Naar zich halen.
*--, De keerzijde drukken, We erdruk.
leen. * —, Terug nemen ; -- son amitié ,
Zijne vriendschap terug nemen. * — ,
bij regtsgel., Terug nemen (door den
prijs er voor te betalen) ; ook : Weder
koopera , Weder bekomen , Weder tot
het bezit komen van. * -- ( se) , v. pr.
Zich verwijderen, Wijken, Achteruit
gaan , treden , schikken;. ook : Zich
verwijderen , Heengaan , Vertrekken;
ook: Zich begeven, Ulugten, Retireren , Terug trekken, Eene schuilplaats
zoeken, Zich verschuilen ; van hier:
Se — dans son lit, Binnen zijne bedding terug keeren ; Les eaux se retirent, De wateren wijken, zakken;
ook: Se — de, Verlaten, Vaarwel zeg
gen, Er aan geven , Uitscheiden met;
van hier : 11 s'est retiré , BIJ' heeft de
wereld vaarwel gezegd; L'officier se
retire, De officier verlaat de dienst;
Un joneur se retire (sur son gain, sur
sa perte) , Een speler scheidt er uit
(met winst, met verlies) ; ook : Des
avonds te huis komen ; ook : Zich ter
rust begeven , Gaan slapen , Naar bed
gaan ; ook : Se — par devers un juge ,
Lenen regter om regt vragen; ook:
(van dingen,) Krimpen, Inkrimpen,
Zamenkrirnpen.
Recirons, m. pi. Karnwol, vr.
Retirure, f. bij tinneg. , Holte, vr.
I etoiser, V. a. Overmeten, Vermeten.
etombée, f. in de bouwk., zekere laag
steenen.
eiamber, V. n. Weder vallen ; fig. Weder
vallen , Terug vatten, Weder vervallou, Weder geraken, Weder komen,
Weder vervallen. * — , van een' zieke,
-Weder instorten. * --, gallen, Neder -

Retondre, v. a. Weder scheren g Over.
scheren.
Retordage, m. Twijning, vr.
Retordement, m. Twijning, vr.
Retordeur, m. Twijner, tn.
itetordoir, m. Twijnmolen, ns., Twvijnrad, o.
Retordre, v. a. Weder wringen. * —,
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vallen; fig. Terug vallen, Nederko.
amen.

Twijnen, Draai/en; fig. Donner (bien)
du iii à -r à q. q. , Iemand veel te doen

geven , veel moéite veroorzaken.

Rétorquer , V. a. De gronden , welke iemand aanvoert, tegen hem gebrui-

ken.
Retors, se, adj. Getwijnd; fig. fain. Loos,

Geslepen, Listig , Slim.
Rétorsion, f. Omkeering eener bewijsrede
tegen dengenen , die ze aanvoert , vr.
Retorsoir, m. Draairad (der touwsla•

gers) , o.
Retorte , f. bij scheik. , Krombals , no.,
Retort , vr. , zie Cornue.
Retouche, f. Verbeterde plaats (in eene

schilderij, enz.), vr.
V. a. Verbeteren, Overzien.
* — , Weder aanraken.
Retouper , V. a. bij pottenbakk. , Weder
bewerken.
Retour, m. van eene rivier, enz. , Kronkeling, vr. * -, Terugkeering , Terug
vr. ; van hier : Etre sur son —.-komst,
Gereed zijn om terug te komen ; fig,
Faire un -- sur soi-même , Zijn eigen
gedrag onderzoeken. *--, Terugkomst,
Aankomst, vr. *—, erfneming, vr.,;
Etre sur son on sur le —, Afnemen,
Oud worden ; fig. Verandering , Wis
vr. ; van hier : Sans —,-selvaighd,
Onherstelbaar ; spr. w. , A beau jeu
heao --, Men zal het wel betaald zet
* —, bij reisgel., als: Droit de —,-ten.
Regt der ascendenten, om de onroerende
goederen , aan hunne descendenten ge
terug te nemen , in gevalle de.-gevn,
ze zonder kinderen overlijden, o.;
Douaire sans —, Vast weduwengoed, o.;
— de partage, Toevoeging bij het aandeel der medeërfgenamen , vr. in
de bouwk. , als : En —, Regt tegenover.
*—, in den zeehand., Terugvracht, vr.
*—, als: De —, Op den hoop toe,
Daarenboven. *—, bij jag., Terugkeering , vr.; fig. List , vr. ; — de chasse,
&Maaltijd na eens jagtparti j , us. * —,
IVéderdienst, vr. *—, scheepswet, als:
— de courant, Terugstroom , m. ; Poulie
de —, Voetblokje ; o. — de cordage,
Eind van den looper achter de hand, o-

Retoucher,

R.etourne, f. Stokkaart, Gekeerde troef•

kaart, vr.

RETR
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Retournement , m. zekere sterrekundige
berekening.
Retourner, V. a. Omkeeren , Keeren, Om.
wenden, Wenden ; — un habit , Eenen
rok keeren ; fig. Tourner et — un homme
en tout sens , Alles doen tivat mogelijk
is, om iemand tot Bene verklaring te
brengen. * —, v. n. Terug keeren, Terug
koeien, Wederkeeren, Wederkomen ; fig.
-- en arrière , Eene onderneming laten
varen ; — sur ses pas , Den zelfden
weg terug komen ; fig. fan. Vous ne
savez pas de quoi ii retourne , Gij weet
niet wat er omgaat. *-. (se), v. pr.
Zich omkeerera; fig. Zich redden, Zich
weten te helpen. * -- , als : S'en - 9
Heengaan , Vertrekken.
Retracer , v. a. Weder afteekenen ; fig. Op
nieuw verhalen , schetsen , schilderen ,
beschrijven. * _ (se), v. pr. Zich weder vertoonen , Terug keeren.
Rétractatiou , f. Herroeping, yr.
Rétracter, V. a. Herroepen. *— (se), V. pr.
Zijne woorden herroepen.
Rétractile , adj. Zich intrekkend.
Rétraction, f. Zamentrekking, Krim.
ping, vr.
Retraindre , V. a. irr. Uitslaan.
Retraire, V. a. irr. IVaasten, .4an zich
houden.
Retrait , m. Benadering , Naasting , vr.
*_, Heimelijk gemak , Sekreet , o. ;
Cureur de —, Nachtwerker , Sekreet.
ruimer, m. *—, Krimping, Inkrim.
ping, Indrooging, yr. *—, te, adj.
Gekrompen , Ingedroogd , vr.
Retraite , f. Terugkeering, Terugtrekking,
yr. * —, inzond. in het krijgsw. , 4ftogt,
Terugtogt , m. , Retraite , vr. ; Sooner
la —, Den aftogt blazen , 4fblazen;
fig. Battre en —, Wijken , Toegeven.
* — , Afzondering van de wereld , Rust,
Eenzaamheid , vr. , Gerust en stil le.
ven, o. * --, 4fzondering , Eenzaam
Stilte, vr. * —, Schuilplaats,-heid,
Eenzaamheid , 4fzondering , vr. * —,
on : Pension de —, Pensioen, Jaargeld,
o. , Belooning , yr. * . , in de bouwk.,
Verdunning van eenen muur , vr. * —,
Krimping, Inkrimping, vr. *—, Punt

van eenen spijker, in den poot van
een paard , yr. * — , zekere riem aan
de teugels van een paard. * — , als :
Mettre les cuirs en —, De vellen in
aluinzvater zetten.
Retranchement , m. Teermindering , 4fkorti ng , vr. ' —, inde bouwk. , Afgezon.

derd vertrekje , o. * — , in de krijgsk. ,
Verschansing, vr., Retranchement, o.;

fig. Forcer q. q, dans ses ( derniers) re-
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tranchemens, dans son dernier —, Iemand
geheel tot zwijgen brengen.

Retrancher , v. a. Afsnijden , Wegnemen,
Verminderen, 4fkorten, 4fnemen. *—,
Wegnemen , Doen ophoueden. * — , Perbieden. * — , bij de R. K. , als : — de
la communion des fidèles, In den ban
doen , Iran de gemeenschap der geloovigen afsnijden. * _, in de krijgsd., Ver
v. pr. Zich bepa--schiane.•—(),
len of beperken (tot, h); ook: Zich
b-eperken of bekrimpen, Zuiniger leven,
Zijne uitgaven verminderen. *—, in
het krijgsw., Zich verschansen; 6g. Zich
verschansen of verbergen.
R etravailler, V. a. Overwerken.

Retrayant , m., Retrayante , f. Die het
regt van naasting heeft.

Rétréci , ie, adj. Beperkt , Bekrompen.
Rétrécir, V. a. Smaller of Naauwer maken ; fig. Bekrompen maken, Beperken,
VVernaauwen , Bepalen , Binnen engere
grenzen sluiten. *—,in de rijsch., als: -un chevaI, Een paard in eenen naauweren
kring laten loopen. *_(se), v. pr. Smal
worden, Krimpen, Inkrimpen; van-ler
hier : Aller en se rétrécissant , Hoe langer hoe smaller worden; fig. Zich ver
Enger worden. *—, V. no-nauwe,
Smaller worden, Krimpen.
Rétrécissement , m. Krimpen, o. ; fig. —
de I'esprit, Bekrompenheid van geest,
Vermindering van geestvermogens , vr.
Rétreinte, f. Kloppen , Uitkloppen , o. i
Ouvrage de — , Uitgeklopt werk , o.
Retrempe , f. Tweede jaarding , vr.
Retremper, v.th Weder harden, zie Tremper.
Retresser, V. a. Op nieuw vlechten , zie
,

Tresser.
Rétribution , f. Vergelding , Belooning,
Betaling , vr.

Rétriller, V. a. Weder roskanomen.
Rétroactif, ive , adj.* Terugwerkend.
Rétroaction, f. Terugwerking, yr.
Rétrocéder, y. a. Weder afstaan.
Rétrocession, f. Wederafstand , m. *—,
in de geneesk. , Teruggang, m., Terug
wijking, vr.

Rétrogradation , f. Teruggang, ns. , Terug
-wijkng,
vr.
Rétrograde, adj. Achterwaarts gaande,

4chterui t gaande. * —, in de rekenk. ,
als: Ordre ° —, dchterwaartsche tel.

hug , yr.
Rétrograder, V. n. dchterwaarts of Och•
teruit gaan.

Retroussé , ée, adj. , als : Avoir le bras —,
Do mouw opgeslagen hebben; Nez —,
Wipneus, m. ; Flancs retroussés s Dunne
zijden, vr. meere.

RETR
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Retroussement, in. Opslaan , Opzetten,
Opschorten, o.
Retrousser , v, a. J1'der opslaan , opsehor.
ten. * 9 Opzetten , Opstrijken , Op.
binden , Opstroopen.
Retroussis , m. Opgeslagen rand (van eon'
hoed), M.
Itetrouver ,, v. a. Wedervinden ; fig. We-

Réveil , in. Ontwaken , o. , Ontwaking , vr.
*_, zie Réveille-matin.
Reveillée , f. Werktijd (in de glaiblaze.
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_

dervmnden, Wederkrijgen; sole: Weêr
- (se), v. pr. fig. Zich la--ken.
ten ivedervinden
Rétroversion , f., als : - de la matrice,
Verplaatsing der baarmoeder,, vr.
flets, in. Net, o.; fig. Prendre q. q. dans
ses rots, Iemand in het net krijgen,
lemend in de gespannene strikken doen

,,'aiien.

Rétudier, v. a. 1'Veder loeren.
Rétus , se, adj. Zeer stomp.
Rètuver . V. a. kf7eder opstoven.
1éunion, f. Wederzamenvoeging, vr. s....,
Jiereeniging , Wedervereeniging , vr.;
fig. I7erzoening , vr.
Réunir,v. a. Weder zamenvoegen, Weder
vereenige n , ifereenigen. *_, J7ereenigen ; fig. l7erzoenen , Weder vereenigen,
J3ei'redigen. * - (se) , v. pr. Zich vereenigen, Zich weder vereenigen; fig.
Zich weder verzoenen.
Béussir , V. fi. Slagen , Zijn doel of oog,zerk bereiken. * _ , Gelukken , Eenen
goeden sitsIag hebben. *_, van planten, Tieren, Welig groeijen.
Réussire f. Goede uitslag , Gelukkige
afloop, in.
Revaloir, V. a. irr. 1f'eder vergelden , of
betaald zetten.
Revanche , f. in eenen kwaden zin , Vergelding , Weêrwraak , vr. , Loon , in. en o.
*_, fam. in cellen goeden zin, als: Je
tcherai d'avoir ma -, ik zal trach..
ten, het n ce vergeldon. _, in het

spel. Revenge ,Wederspeling, vr.; van

hier: En -, Tot vergelding, Daaren.
togo n

Revancher,

V.

a.

fam. Rovengie

halen,

JVreken , Helpen, Ondersteunen. *
(se) , v. pr. Zich verdedigen ; ook : Zich
wre('en ; ook : Se - d'un bienfait , etc.
Eene weldaad, enz. vorgelden.
Révasser , V. a. Onrustig slapen , Droomen , Woelen.
Rvasserie , f. Droom , iv.
Rôve , in. Droom , M.; fig Droom , vi.,
Dwaas Plan ,

0.

•Revche , adj. Wrang , Zuur , Zamentrek
; fi g Stuursch , Onvriendelijk,-koud
lVorsch. - , van diamanten , Geen'
glans willende aannemen. -, f zekere
wollen stof, inzond. yoor veering.

rijen), m.

Réveille-matin , in. Wekker,, m.; fi g. fam.
Die smid
Ce maréchal est on fâcheux
is een onaangename wekker ; Cette nouvelle est un agréable - , Dat is eene
aangename ti/ding. -, soort vanja
vaanschen wachtel.
-,

Réveiiler , V. a (weder ,) Wekken , Wak..
ker maken , Oproepen ; apr. w. II ne
faut pas - le chat qui dort, Men moet
geene slapende honden wakker maken;
fi g. Weder opwekken , Verlevendigon,
Doen her/even; ook t Vernieuwen , We -

der aanvangen.- (se)„ v. pr. Wak.
ker worden, Ontwaken; fi g. Weder

herleven, verschijnen, terug keeren,

Op nieuw voor den dag komen.
Réveilleur , Tn. Wekker , Opkiopper , Por•
der, in.
Réveilleuse , f. Soort van sofa.
Réveillon , m. Kleine maaltijd eer men
naar bed gaat, m. in de schilderk . ,
Licht punt, o. , Levendigo trek , in.

Révélation, f. Bekendmaking , Openba..
, inzond.
ring, Ontdekking , vr.
in de Godsd. , Openbaring , vr.
Révéler , V. 5. .8ekend maken , Openbaren,

Ontdekken.
Revenant, te,aclj. Innemend, Aanvallig.
*_, fl2. Spook, o., Geest, rn

Revenant bon, in. Bijualletfe , Profijt , e.
*_ , Som, welke in handen van iemand blijft, vr., Overschot, a.
Revendeur, tn. Opkooper , us.
Revendeuse J. Opkoopseer , vr., Uit..
draagster, vr.; van hier: - a la toilette , Vrouw , die kleedoron , enz. voor
anderen langs do huizen gaat verkoo-

pen , vr.
Revendication , f. Geregtelijke wedereia
sching, yr.

Revendiquer, V. a. Weder eischen, Terug
eisclsen.

Revendre , V. a. Weder verkoopen ; fig.
fam. Ne vous flez pas h lui , ii vous en
revendrait, Vertrouw hem niet, hij kan
U verraden en verkoopen.

Revenir, V. n. irr. Weder komen , Terug
komen. * -, Weirkomen , Weér aan.
groei/en , Weer nitspruiten. s—, Weder verschijnen, Zich weder verroonen,
Terug komen ; van hier : - dans l'esprit,
Te binnen komen, Inschieeen; Ce gorn
ne me revient point, Dien naam bermncr ik mij niet; spr. w. A tout bon
compte -, Tot eenegoede rekening moet
men altijd kunnen terug komen.

.Terug komen, Terug heren, Weérkomen; (hiervoor zegt men: fain. S'en-;)
Il revient des esprits ou Des esprits re.
viennent dans cecte maison, Het spookt
in dat huis. , van spijzen, Opbre.
ken. *- (à), Weder beginnen; -- a la
charge, Op nieuw aanvallen; fig. Zijne
aanzoeken, enz. vernieuwen; J'en reviens toujours 1à, Ik blijf er bij; spr.
w. à ses moutons, Weder tot zijn onder 'werp terug keeren; - sur uue chose,
Weder op iets komen , Op iets terug
komen ; - sur ce qu'on a promis , etc.,
Pan zijne belofte afgaan , Dezelve niet
houden; - sur le compte de q. q., Be.
ter over iemand denken; - contre q. cb.,
Tegen iets opkomen. * -, Bekomen,
Herstellen , Teru ff keerera , Terug ko•
mer; - (à soi) , Veder tot zicl zelven
komen; spr. w. La jeunesse revient de
loin , jonge lieden kunnen veel doorstaan ; ook : Jonge lieden komen zelfs
van de grootste dwalingen terug; fig.
- sur l'eau , Het weder te boven komen,
Er weder bovenop komen. * -, Terug
komen, Zich verbeteren , Herstellen,
Genezen; van hier: - à soi, Tot betere gedachten komen ; fig. Overgaan,
Zich voegen ; - à l'avis d'un autre, Tot
den raad van een' ander overgaan,
Eens anders raad volgen; van hier:
11 ne revient point, Il ne revient jamais,
Hij volgt steeds zijn hoofd ; ook : Il
revient, Hij bedaart, Hij vergeeft gek; I1 ne revient jamais, Hij ver
makkelijk;
nooit. *-, Voortspruiten,-gefth
Ten deels vallen ; I1 ne lui en est revenu que de la bonte, Dat heeft hem slechts
schande berokkend. * -, Kosten , Te
staan komen; Cela me revient k vingt
florins, Dat komt mij op twintig gul.
den te staan. * - , Overeen komen;
Cette couleur revient à celle de la porte,
Deze kleur komt overeen met die van
de deur. *-, Uitkomen, Neêrkomen;
Cela revient au même, Dat komt op het
zelfde neér. * - , Behagen , Bevallen.
*.--, Ter ooren komen, Berige worden.
* - , bij koks , als : Faire - de la vian.
de, Vleesch een weinig opkoken, opbra.
den. * - , bij regtsgel. , als : - sur q. q.
Tegen iemand opkomen ; ook : - contre
un arrêt, Tegen een vonnis opkomen.
Revenoir, m. Plaat , waarop de horlogiemakers de stukken staal plaatsen, om
dezelve eens blaauwe kleur te doen aan nemen , vr.
Revente , f. Wederverkooping , vr.; van
hier: Lit de -, Uit de hand gekocht
bed, (d. i. bed , dat niet nieuw is ,) o.
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Reventer, v. a. (De zeilen) weder wind

doen vatten.
Reventier , m. Zoutmeter, m.
Revenu , m. Inkomen , o.; Revenus, In.
komsten , yr. meerv.
Revenue , f. Jong hout, o.
Rêver, v. n. Droomen; - de q. q. , Taman
iemand droomen. * -, ,ijlen , Raas kallen. *-, Droomen , Raaskallen,
Dutten; Vous révez, Gij droomt. *-,
Droomen, Eene dwaasheid begaan, Zich
door zijne verbeelding laten wegslepen.
*_, ,<lfgetrokken zijn, Peinzen, Droomen. * - , Peinzen , Nadenken (over,
à ou sur). *—, V. a. Droomen.
Réverbération, f. Terugkaatsing, vr. *-,
Weerschijn , na.
Réverbère,m. Lichtwerper aan eens' straat
hier: Lantaren, vr.-lantre,m.;v
* —, in de scheik. , als : Feu de —,
Rondgaande vlam , vr. * •-, bij jag.,
als: Chasse an -, Fakkeljagt , vr.
Réverbérer, V. a. Terug kaatsen.
Revercher, V. a. bij tinneg. , Verbeteren,
Herstellen.

Reverdie, f. scheepsw., Roering van heit
springtij , yr.
R everdir , V. a. Leder groen verwen. s....
V. U. Weder groen worden; fig. pop.
Planter là q. q. pour - , Iemand ergens
te vergeefs laten wachten , zonder hem,
volgens afspraak, weder af te halen.

Reverdissement, m. Teder groen worden, o.
Reverdoir, m. bij brouw., zekere kuip.
kévéremment, ado. ongebr., Eerbiedig.
Révéreuce , f. Eerbied , m. (voor heilige
dingen). * --, zekere titel , Eerwaar.
digheid, Reverentie, vr. *--, Bui
Neiging , vr. , Groet, m. , Com--gin,
pliment, o.; van hier : Grand faiseur
de révérences, Complimentenmaker Faire la -, Eenen dienaar maken , Eens
dienaresse maken ; Faire la - h q. q.,
Een bezoek bij iemand gaan afleggen.

Révérencielle, adj. f., als: Crainte -, bij
regtsgel. , Eerbiedige vrees, vr. , Onto
zag, o. (voor ouders.)
Révérencieux , use , adj. Bovenmate be.
leefd , Complimenteus. Révérend , de , adj. als titel aan geeatelijke personen, Eerwaard, Eerwaardig.
Révérendissisne, adj. eeretitel voor de booge geestelijkheid, dllerhoogwaardigst.
Révérer, v. a. Eeren, Eerbied toonera
voor, Vereeren, Eerbied hebben voor,
Eerbiedigen.
Reverie f. Droom , +n• Droomerij, yr.
* -, Droomerij , Dwaasheid, vr. , J^del denkbeeld, o• * -, Míjmerleg, yr.
Bevernir, V. a. Oververnissen.
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Reverquier, m. T7erkeerspel , o.
Revers, m. Omgekeerde zijde, Verkeerde
zijde b Keerzijde, vr.. — d'un feuillet,
Keerzijde van eet; blad vr. — de la
main, Omgekeerde zijde der hand , Omgekeerde hand, vr.; van hier : Frapper
de —, Averegts slaan, Verkeerd slaan.
* -- , van gedenkpenningen , Wederzij
de , Keerzijde , vr. ; fig. — de la médaille, Omgekeerde zijde der schilderij,
Schilderij van achteren, vr. *—, Wis. {
selvalligheid , Perandering, vr., Tegen spoed, Rampspoed, m., Onheil ,. o. ,
Tegenheid, vr. *—, bij straatra., Halye straat , vr. *' --, in - den vestingb.,
als : — de 1a tranchée , Buitenzijde der
loopgraven , vr. ; Prendre de —, h ,
Pan ter zijde of van achteren aanvallen. * --, scheepsw., Stukken , welke
buiten het schip steken; van hier : Manoeuvres de --, Al het touwwerk aan
de lijzijde , vr. ; — de coltis, Boven stut van het voorste spant , m. ; Talons
de — ,_Bovenstutten der spanten, m. mrv.
Réversal , le, adj., als: Dipióme --, Letere réversale , Renversaal , o.
Réversales , f. pl. Reversaliën, (d i. besluiten , in welke verklaardwordt,
dat , hetgene in geval van nood heeft
moeten geschieden, den,algen2eenen regel niet opheft, dat een bijzonder geval inbreuk op de algemeene regten
,oaakt) , o. meerv.
Reverseau, m. .Plankje, enz. , dat het
inloopen des waters in vensters en deuren verhindert, o.
Reveisement, m. Overlading, vr.
Reverser, v. a. Ieder gieten. *...,Oye r_
laden.
Reversi, m. zeker spel, Reversi, o.
Réversible, adj. bij regtsgel., Terugkees
rend , Terugvallend.
RRéversion, f. bij regtsgel. , Terugkeering,
Terugvalling , vr.
Réversoir , zie Déversoir.
Rovertier , zie Reverquier.
Revestiaire , m. Kleedkamer (der pries.
ters), vr.
Revétement, tn. Bemanteling, Bemuring,
Bekleeding , vr.
Revétir, V. a. 'irr. Kleeden , Tian kleedi ng
voorzien. *--, Kleedera, Bekleeden ;
,g. Bedekken., Voorzien , Bekleeden.
* — , in de bouwk. , Bemuren , Bemante len , Bekleeden. * — (se) , v. pr. Zich
kleeden.
Revétissemen na. Inbezits.tclling van een
leengoed , vr. • _ , Buitenkant van
#enen asuur , m.
Revétu, ue, adj., als: Guenz —, ,arme ,

dia rijk geworden is en veel verwaandheid bezit, m.; fig. Bekleed, 'Versierd.
Réveur, use, adj. Droomend, Mijmerend,
Sufend. * —, m. Drootner , 1Vlijmeraar ,, m.
Rêveuse, f. Droomster, Milmeraarster, vr.
Revider , V. a. Weder ledigen.
Reviquer , V. a, (Wollen stoffen) spoelen
uitspoelen.
Reviqueur, v. a. Spoeler, m.
Revirade , f. in het tiktak , Opbreken van
eenen band, o.
Revirement, m. sctieepsw., »lenden of Om.
wenden van een schip, o. •—, in het
finantiewez. , zie Virement.
Revirer, V. n. scheepsw. , als : -- de bord,
Her schip wenden of omwenden; fig.
Van partij veranderen. *—, in het tik
Benen band breken.
-tak,
Reviser, v. a. Herzien, Overzien , Re.
váde ren.
Reviseur, in. Overziener, Herziener , m.
Révision , f. Herziening , vr. , Overzien,
o. , Revisie , vr.
Revisiter, V. a. Teder bezoeken , onder
-zoekn,b3gi.
Revivieation, f. van metalen, Herstelling
staat,
vr.
deszelfs
oorspronkelijken
tot
Revivifier V. a. Doen herleven, Het leven weder in ... brengen ; fig. in den
bijbelst., Feder levend maken. *—, in
de scheik. , Tot deszelfs natuurlijken
staat brengen.
Revivre , V. n. irr. Herleven , Weder le
vend worden , Tot het leven terug kee.
Doen her.
ren; fig. Herleven; Faire
leven; ook: Weder met ... voor den
dag komen, ieder opwarmen; ook : Weder in zwang doen komen; ook: Een'
nieuwen glans geven ; ook : Weder op.
wekken , Vernieuwen.
Révocable, adj. Herroepelijk.
Révocation, f. Herroeping, Intrekking, vr.
Révocatoire, adj. Herroepend , Intrekkend.
Revoici, adv. fain. , als Le —, Hier is
hij weer.
Revoilà , adv. fam,, als : Le --, Daar is
hij weer.
Revoir, V. a. irr. Weder zien; van hier:
Adieu, li—, Vaar wel, tot -weerziens.
* —, bij jag., als: Le cerf a passé par
ici , j'en revois , Het hert is hier langs
gekomen , ik kan liet zien. * -- , OP
nieuw of Weder nazien, onderzoeken,
Verbeteren, Overzien; van hier: A—,
—, Moet op nieuw onderzocht of na
worden. *—, an. Weêrzien, .o.;-gezin
Jusqu'au — , Tot weerziens.
Revoler , V. a. Weder stelen. * — + v a•
Weder vliegen; oak; Terug vliegen i
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fig. Je revolerai vers vous , ik zal veder
naar U

toevliegen.

Revolin, m. Stuitwind, m.
Révoltant, te , adj. Stuitend, Ergerlijie

[Fa lgelijk.
Révolte, f. Opstand, en., Oproer, o.,

Muiterij, vr.; fi g. Opstand, in. , Op.
roer , 0. Tegenkanting, Tegenstreving, vr.
Révolté, m. Oproerling, Maiteling, Mei..
ter
Révolter ,, V. a, Doen opstaan , Tot opstand
aanzetten, Oproerig maken, Opzetten.
*_, Stuiten, Belgen , in het harnas
jagen , Strijden met, Beleedigen, Kwet.
sen. (Se), v. pr. Opstaan, Opvoe.
rig worden, In opstand geraken. -,
Zich verzetten , Zich aankanten , Opkomen, Opstaais. - , V. n. Opstaan,
Oproerig worden.
Rhvolu, uc, adj. Gsëindigd, Om, 17er10 open.
Révoluté , ée , adj. JVaar buiten enige.
krtld,
Révolution , f. Omloop , no. , Oniwente.
ling , vr.- , Omloop , Loop , »t.
Omwenteling, Verandering , vr. -,
Beweging(der vochten in het ligchaans),
vr.- , Staatsverandering , Omwen
- , in de letterk. , Veranteling , vr.
de ing , Omwending , vr, Omkeer, m.
* - , Staetsberoering , Verandering is
den staat , vr,
Revomir, V. a. Weder uitbraken , uit.
spuwen , overgeven.
Révoquer, V. a. Terug roepen, * _ , Her.
roepen , Intrekken , Vernietigen , 4fschaffen. *_, als: - en doute . In
twijfel trekken , Betwijfelen.
Revouloir , V. a. irr. w. gebr , Weder wilr

Zen, begeeren.
Revoyager, V. fl. Weder reizen.
Revue, f. Overzien, Beschouwen, 0.;
Faire 1a - de , Oyerzien , Nazien ; Passer en , Een voor een beschouwen.
*__, in het krijgsw., Monstering, Wapenschouwing , vr. ; Passer en -, Dc

monstering laten passeren, Monsteren.

Róvulsif, ive , adj. in de geneesk., 4fiei.
deed.
Révulsion , f. in de geneesk. , Afleiding, vr.
Rey , in. te Toulon, Kapitein bij de tonijnvatlgst, M.
Rez , prép. Gelijk met; enkel in: pied , - terre , Gelijk gronds, Gelijk
vloer:. * _ m. , als : - de cbaussée
1

Vlakke grond , m.; van hier : Jesqu'au
-. de chaussée, Tot aan de oppervlakte
van den grond ; Appartement an da on
IL de chausse , 17ertrekkeis gelijk
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o'onds , op de onderste vordiepjng , Be..
nedenvertraicken , o. meerv. ; Etre logé
au - dechaussée,Beneden ivonen, Ge.
lijk gronds wonen ;nier , Binnen.
nicer , m. ; Cette poutre a vingt plods de
portée de - uiur, Deze balk heeft 20
voet van den eenen muur tot den ands.
ren ; - terre , Aardviakto, vr.
Rhabdonalepsies , f. pl. zekerefeesten, weleer

op het

eiland

Cot.

Rhabdophores , in. p1. Bewaarders der or.
de bi] de openbare feesten der ouden,
in. nseerj'.

Rhabillage , m. 4anslijpen , Herstellen
, Billen (van
(van messen , enz.) o.
eenen molensteen) , a.
Rhabiller . V. a. Weder aankleeden. * _
*_ , Op nieuw kleeden. * .j P'erbe.
teren , Herstellen ; inzond. wie menle de moulin , Een' molensteen billen ;
fig. fan. Herstellen, Verbeteren, Weder in orde brengcn. * (se), V. pr.
-

Zich weder aunkleeden; ook; Zich van
nieuwe kleederen voorzien.
Rhacose , f. bij de ouden , zie Relâchement

(in de laatste beteekeni:.)
Rhaeas , m. zie Rhyas.
Rhagades., f pl. Bersten (its lippen, banden , enz.) , on. nseerv.
Rhautier, zie Renne.
Rhapsode, zie Rapsode.
Rhapsodic , zie Rapsodie.
Rhapsodisce , zie Rapsodiste.
Rhée , f. tent gedin , Rhea , vr.
Rhteur , ei. weleer., Redenaar , Letraar
der welsprekeudheid , on. ° -, thans,
Droog redenaar,

ni.

Rhétoricien , m, Die de

redekunde ver..
staat. Leerling der redekun o

de, us.

hétorique , f. Redekunde , vr. ,- Professeur
en OU de - , Professor in de redekun..
de, no.; Figure de -, Redekunstige fl.
guur , ar.- , op de scholen , Klasso
der redekunde, vr.
Verhandeling
over dc redekunde , Redekuude , vr.
41, wat dient om te overreden, o., Wel-

sprekendheid, vr. ; van hier: Vous y
perdrez tonte votre -, Gij moogtpra.
ten , zoo schoon gif wilt , gij zult hem
niet overreden. * - , in eeiaeil kwaden
zin , Welsprekendheid in schijn , yr.,
Bloenspjes , v.; Tout cela n'est quo de
is - , .Dat zijn enkel bloemPles.
Rhexis, m. Breuk eener ader, enz., vr.
Rhingrave, us. weleer, Rijngraaf, Th.
Rhinocéros , na geslacht van ; ieren , Neushoren,m. A'egshorcndier, o., Rhino.
de
ceros , on.een scheipdier;
suer, Zgensushoren , us.
9*
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Rhinopte, adj. Met eene Rhinoptie ge.
kweld.
Rhinoptie, f. ongemak aan den binnenhoek des cogs, van waar eene opening
naar de neusgaten gaat.
Rhinose, f. inkrimping der huid na eene
verzwakking, vr.
R hintoniques , adj. m. pl. ou f. pl. zekere

Ribambelle , I. fam. Rij , Reeks , Optel -

tooneelstukken.

Rhisagre , m. werktuig , om de wortels

der tanden uit te trekken.

Rhizophages, adj. m.pl., als: Animaux —, ou:
M. p1. Wortelvretende dieren, o.mrv.
Rhodicis, f. bij de ouden , Zekere steen.
* — , thaus, zie Quarz hyalin rose.
Rhodium, m. zeker metaal.
Rhogmée, f. Langwerpige schedelbreuk,vr.
Rhombe , n;. in de meetk. , Rhombus, m.,

* _,

. Ruit, vr. * --- naam van de tarbot,
en van eenige andere soorten van vis .schen , die opzijde zwemmen.
Rhombite , f. Versteende tarbot, vr.
Rhomboïde, m. Ruitvormige figuur, vr.
Rhubarbe , f. Rhabarber , vr.
Rhum , m. verscheidens paarden aan eene
lijn voor een schip..
Rhumapyre , f, zie Fièvre rhumatismale.
Rhumatalgie,f. zie Douleur rhumatismale.
Rhumacique, Rhymatisrnal,, le, adj. Zin.
kingachtig, Rhumatiek.

Rhumatisme, m. Zinking, verkoudheid ,

vr., Rhumatismus, o.

Rhumb, m. Kompasstreek; -- de vent,

Windstreek.

Rhame, m. Verkoudenheid, Verkoudheid,
vr.; _. de cerveau ,Verkoudheid in het

hoofd, vr.

Rhummerie , f. in suikerraff., Plaats , waar

men de stroop laat gisten, vr.

Rhunes, zie Runes.
Rhus, m. zie Sumac.
R,hyas, m. Traanoog, o., Leepoogigheid,vr.
lkhynchostènes , .m. pl. vogels met smalle

nebben , m. sneerv.
R.hypographe , m. bij de ouden , Schilder
van geringe voorwerpen , m.
Rhyptique, adj. Slijmafdrijvend.
Rh thine , m. Maat, vr., Rhytlansus , o.
* _ , in de geneesk. , Overeenstemming
der polsslagen, yr.
Rhythmique , adj. Rhythmisch.
Rhytmopée , f. Rhythmische zamenstel -

ling , vr.
Riant , te , adj. Lagchend ,

Blijgeestig ,
Vrolijk, Opgeruimd. *—, Aangenaam,
Liefelijk, Vrolijk, Bevallig.
Riaule , f. werktuig der mijnwerkers.
Ribadoquin , m. oud stuk geschut , dat
kogels schoot van een en een vierde
pond.

11 ng , yr. „ Stoet , Sleep , m.
R
Ribaud
de, adj. pop. Onkuisch , Ontuch
tig. * —, m. Hoerendop, m.
Ribaudequin, m. werptuig der ouden.
Ribauderie , F. fam. w. gebr. , Ontucht,
Onkuischheid, vr. * —, Onkuisch ver maak, o., Onkuischheid, vr.
Ribaudure , I. Verkeerde vouw aan laken
bij her vollen , vr.
Ribe , f. soort van braak.
Ribes , f. pl. bij de ouden, 4albeziènstrui"
ken, m. meerv.

Ribette, f. Rooie aalbeziénstruik , m.
Riblette, f. Op den rooster gebraden sneed je vleesch met zout en peper, o.
Ribomborder,, v. n. Kleine slagboegjes
maken.
Bibon- ribaine, adv. pop. Het koste wat
het wil.
Ribord , m. scheepsw. , Bekleedsel digtst
aan de klei, o.
Ribordage , m. scheepsw. , Stooten van
het eene schip tegen het andere , a.
* _, Vergoeding der schade , eeroor.
zaaks door het stooten van schepen te.
gen elkander, vr.
Ribot , m. Kernpols , Pols , m.
Ribotage , m. Kreukelen (van laken, enz.),
o. * —, pop. Lichtmisserij , vr.
Ribote , f. pop. Lichtmisser ij , vr.
Riboter, v. n. pop. Lichtmissen.
Riboteur, m. pop. Lichtmis , m.
Ribotures, f. pl. Kreuken, Plooijan, vr.
use erv.

Ricanement, m. Spottend lagchen , Gin..
, o.

Ricaner , v. n. Ginneken , Grinneken,
Lagchen , Meesmuilen.
Ricaneur, m. Ginneker, Meesmuiler, m.
Ricaneuse , f. Ginnekster , Spotster , vr.
Ric-à-ric, adv. farm. juist , Niets meer
noch minder.
Richard, m. fam. Rijkaard, m.
Riche, adj. Rijk, Bemiddeld, I7ermo.
gend, Gegoed; fig. — en vertu, etc.,
Rijk in deugd, Veel deugd bezittende;
— taille, Schoone gestalte , yr. ; spr. w.
Est asset — qui est content , Tevreden•
beid maakt rijk. * —, Rijk , geel uitleverend; fig. Langue —, Rijke taal,
Woordenrijke taal, vr. s—., Rijk,
Kostelijk , Kostbaar. * — , van een on•
derwerp, Rijk, Vruchtbaar; van hier:
(in de poëzij,) Rime —, Dubbel rijm,
(b. v. douleur -et couleur,) o. * --, mke , m. ; — malaisé , Rijk man met
Rijke
vele schulden, m.; Le mauvais —, (in
het N. T.,) De rijke mais, en.; fig.
Rijke vrek , m,

RILL

RICH
Richement, adv. Rijk, Prachtig ; van
hier : Marier une fille -, Eene dochter
met eetsen rijken man laten trouwen.
* - , in de poëzij , als : Rimer -, Dubhele rijmen bezigen.

Richesse , f. Rijkdom, m.; spr. w. Contentement passe - , Het vergenoegen is
het al. * -- , Rijkheid, Pracht, Kost baarheid, vr. * - , Rijkdom, m.,
Rijkheid, vr., Overvloed, Schat, m.;
fig. Schat , m.
in de poë zij , als:
-- d'une rime, Dubbel rijmen, o.
Richissime, acij. Zeer rijk , Ongemeen
rijk , Allerrijkst.
Ricin , ui. !Donderboom , m.
Ricochet , m. sprong van een plat steent
dat men schuin op het water werpt,-je,
Zeilen, o. ; Faire des ricochets , Kei •
len ; fig. fam. Cette nouvelle est venue
par -, Ik heb dit nieuws van hopren
zeggen. * - , in het krijgsw., als : Battre en -, Ricochetschoten doen; Bat.
terie à -, Ricochetbatterij, vr.
Ricochon , m. Leerling in de munt , m.
Ridains, m. pl. Verhevenheden op den bodem der zee , vr. nseerv.
Ride, f. Rimpel, na. ; fig. Le vent forme
des rides sur 1'eau, De wind doet het
water krullen. * - , seheepsw. , Talie roep, m,
Ridé , ée , adj. Gerimpeld.
Rideau , ni. Gordijn, yr,; Tirer le--,
De gordijn toedoen, losdoen, toeschuiven, losschuiven, neérlaten, ophalen ;
fig. Tirer Ie - sur q. ch. , Niet meer
van iets spreken, Een# gordijn voor
iets schuiven; spr. w. Tirez le -, Ja
farce est jouée , Nu kunnen tinij heen
zaak is afgedaan; fig. Se te--gan,de
nir derrière Ie --, Zich schuil houden ;
I1 y a q. q. derrière le --, Er zit ie
achter het scherm. * -, in den-mand
vestingij. , Gordijn , Hoogte , vr. * -,
Loopgraaf, vr. * - , bij tuint. , soort
van heg. * - , pl. Rideaux , zie Ridains.
Ridée , f. Leeuwerikennet , o.
Rides , adj. f. pl. , als : Fumées -, on:
* - , f. pl. Keutels van oude herten ,
m. meer'.'.
Riddle, f. Wagenladder, vr. * -, p1.
Riddles , zie Ridains.
Rider , v. a. Rimpelen. * -. , van den
wind, Krullen, Doen krullen. *-,
een touw, Aanhalen , Vast aantrekken.
* - (se) , V. pr. Rimpelen , Rimpels
krijgen , Rimpelig worden. * -- , bij
jag., van honden, Het wild volgen zon
-der
aan te slaan.
Ridicule, adj. Belagchelijk, Bespottelijk.
,

* --, m. Belagchelijke, o., Belagche-
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lijkheid ,_ vr.; van hier: Tourner ore
Traduire` en -, Ten toon stellen, Be"
spottelijk of Belagckelijk maken. *-,
Belagchelijk of Bespottelijk mensch.
* - , f. Bespottelijke. vrouw , vr. of
meisje, o., Zottin, vr.
Ridicalement , adv. Belagchelijk, Bespottelijk.

Ridiculiser, V. a. fain. Belagchelijk of
Bespottelijk maken.
Ridiculité, f. w. gebr. , Belagchelijkheid,
Bespottelijkheid , vr. * - , fam. Bespottelijke daad, vr.; C'est une - de
parley ainsi , Het is bespottelijk , dus
te spreken.
Rien , m. Niets, Niet-mei -al , o. ; - ne
se fait de -- , Uit niets wordt - niets;-;
N'être bon à -, Tot niets deugen, Niets
deugen ; Si pen que - , Zoo weinig als
niets; fam. Ne savoir - de - , Niets
hoe genaamd weten; Cela ne fait --,
Dat doet er niets toe , Dat maakt niets;
Cela ne fait - i l'affaire , Dat doet niets
ter zake; Cela n'importe en -, Dat is
van geen het , minste belang; Cela ee
one fait - , Daarom - bekreun ik mij
niets; Cette affaire ne tient á -, Die
zaak wordt door niets., verhinderd; I1
ne tient à - qu'il ne se tuft, Hij had
zich bijna van het leven, beroofd ; La
chose s'est réduite à -, .Qa orvan ss hij
na niets overgebleven; ook : De zaak
is op niets uitgeloopen ;.: 11 ne fait -,

Bij doet niets; fam. Cot homme est venu de - , S'est élevé ááe -- , C'est gn
homme de -, Het is een' man van eeric.
zeer geringe afkomst, Hij is, op een
stroowisch komen aandrijven; Get horn.
me ne m'est -- , Die man behoort niet.
tot mijne bloedverwanten , Hij bestaat
mij niet (in den bloede) ; fam. Cet hom me ne m'est de •-, Ik stel geen belang
in dien man ; Cela ne m'est de - , Dat
is mij onverschillig ; , spr. w. Qui ne
risque - , n'a -., Die niet waagt, dis
niet wint; zie,00k Proever. *_,Niets,
o., Kleinigheid , Beuzeling, vr.; ook.
En moins de - , In- minder dan een oogenblik. * - Iets,• a. *-, pl..Riens,
Nietigheden . Beuzelingen , Kleinigheden , vr. meere.; Diseur de rjens, Beu
-zelar,.m
Rieur, m. Lagcher, m.
Rieuse f. Lachster, yr.
Rieux, m. pl. zie Cibaudières.
Rifiard , m. Rofelschaaf, vr. *-, Eangste wol op onbereide huiden, yr. *---,
zie Rifloir.
Rifleau , m. in leigroeven , dier vas; vxeemde stoffen, vr.
-
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Rifler, v.
Raspen , Rz,w makst%.
Rifloir, m. Rasp, Raspvij l , vr.
Rigaudon, zie' Rigodon.
Rigauds, m. pl. Steenen in slecht gebranden kalk, m.. meerv.
Rigide, adj., Rigiciement, adv. Gestreng,
Streng-, Scherp Hard , Straf.

Rigidité , f. Gestrengheid , Strengheid
Strafh eid ,- vr. • * -- , in de geneesk. ,
Straf'aeid , vr, , Spanning , vr.
Rigodon, m. soort van deuntje of dans
asaar deszelfs melodie.
Rigole , f. Greppel , vr.
Rigorisme , m. Strenge zedeleer , vr.
Rigoriste, m. Gestreng zedeleeraar, m.
* --,' asij. Ge reeg.
Rigoteau , m. Gespletene dakpan , vr.
Rigouretisement, adv. Gestrengelijk, Ge
hier : Cela est - vrai, Dat-streng;va
is zuiver waar.
Rigoureus use , adj. Streng, Gestreng ,
Gnftlegevend . >, *-",41 Gestreng , Streng
,Hard. * =-, in de' schiiderkz , Wed uit.
gedr uk:.
Rigueur, ' f. Strengheid , Gestrengheid,
Onverbiddelijkheid ` vk ; ook:.: Hardbeid , vr va" ' hier:. Carla est de
- '

-

.Dat is naar den regel, :Da morst,. zoo
zijn; Jouer de =-, Var den regel spe
A Ia - '. A Ja eriire —,. A• zoute-len
--, "En — ' S tip: Getrouwelijk,. Inlet
,R'

re

e hoU , Zonder : de
de a terse gese
minste óeg v tsdheiaí o. ; A la
de letter, Te -s treng.
R-imailie f. g hr. , 'R.ijmeiarif, vr.

— , Naar

w.

Rimaïllee, V. 13. Rijmen., Slechte -verzen
maken,.
Ri°nailleur, r-r.
R é,'' ée, adj.

Rijmelaar,

ns.

Barijd
, ; zie" ook- Bouts.

itnds.
Rime, f. Rijm a.; fig. I1 n'y -:a -ni -- ni
raison , Er is slot noch val in , Er is geen

verstand in II. n'en end ili -- ni "raison ,
,

Men k n horn niets ,aan het verstand
-

brengen`; zie Raison. '`=-,. p1. Rimes,
Rijmen , Verven , o. •mee rv. -:
Rimer . v. n Rijmen ; ° fig. Ne pas - 3ensemble, Niet rij en ;- Cola ne rime h
riep, Dat ` lijnkt • nergens ` naar. * --,
Verzen maken; Rijmest. • ` , b. w. Berijren.
Rimeur, m. Rijmer, -Dichter, .m.
Rimule , f Geringe ,4et, in.
Rinccau , m. in de bonwk , Boomtak ,. vs.,
LofwerZ ,• 0.

Rint"er, v a. Spoelen, ' sschen; ..fig. pop.
It a .eté . bien riøc . -klij is mooi nd.t -ge.
weest; ook :. ` Hij is duchtig doorge.
Jiaald.

Rincure, f. Speelwatcr, a.

Rin,da, f. sane godin dor Scandinavia"ris.
Ringard, m. Ijzeren stang , waarmede
men groote stukken op het aanbeeld
omkeert, .vr.
Ringeau , Ringeot, m. scheepsvr. , echtereisd der kiel , o.
Ringrave , f weleer , zekere wijde brik.
Rioter , v. n. pop. Guichelen.
Rioteur , m. pop. Guichelaar , m.
Rioteuse, f. :pop. Guich•elaarster, vr.
Ripaille , f. pop., als: Faire --, Brassen,
Er goed van leven.
Ripe, f. Krabber (der metselaars, enz.); ns.
Riper, v. a. dfhrabben.
Riposte , f. fain. Snedig antwoord, Gepast
antwoord , o. ; fig.. ántwoord , o. * —,
in het schermen , Stoot bij het afwe;

ren, m.

$.ipvster, V. n. fam. Een snedig of gepast
antwoord geven; fig. Antwoorden. *_,
in het scheren. , In het afweren raken* -, b. w, In antwoord of Ten antwoord
geven.
Ripuair , adj. Langs den Rijn en de Maas
wonende; van hier; Loi .-, Wet der
oude bewoners langs den . Rijn en de
maar,. air.
Rire, v. g. irr. Lagchen; Se tenir les c1
tas de .-,, Den .buik van lagchen -vasthouden ; Eclater de —, Schateren ,v,an
lagchen; - à gorge déployée, Luidkeels
_.lagchen.; -Crever de. r-, Zich te bersten
lagchen ; — soms cape on dans sa barbe ,
In zijn vuistje i agchen ; I1 n'y a pas Ie
mot pour -- dans cet ouvrage , Dat werk
bevat niets onderhoudends; fain. Et .de
—, En nu begon men te lagchen; Pincer sans - , .Iemand steken onder water
geven ; van lhi er : Pince•sans-rire , _ m.
Spreeuw, Iemand, welke eenera anderen iets.. bele.edtgends , zegt., zander te
schijnen, dat hi j . zulks dien ¶v:l , m.;
:ii n'y- a pas a -- _ pour tout le monde,
Ieder zal daarom niet. lagchen; I1 n'y
a pas trop- , - pour voos, de quoi -pour voos, ,Gij zult er niet om lagch_en ; Ií n'p a pas de quoi -_ , dear is
niet om .te lagchen ;. fig. Rire du hout
des dents , Gedwongen lagchen , Lagchen-als een boer, die -kiespijn heeft;
— aux anges, Uitgelaten van vreugde
zijn ; ook, : Dom lagchen , Zonder (bekende) reden lagchen; spr. w. Wlarcliand
qui peed, ne peut —, Die verliest, kan
niet lagche n; Se chatooiller pour se faire —, 1'rolijkir willen schijnen, dan
men is ; Rita bier qui eira le dernier,
Lach niet te vroeg.; Vous me faites -,
Gij doet mij lagchen , (d. i. Hetgene
gij daar zegt, is belagckelijk.) *..`.,
\

,

ROB

IS

93

Schertsen, Boerten , Lagchen , Zicni

Ritualiste , tom, Schrijver over de kk r,kge,

de bon?, Is het Boert of ernst ? ; van
hier :.- de q. q. , Iemand uitlagchen,

Rituel , m. Kerkboek, (d. i. boek, hetwelk

verlustigen ; Est-ce pour - ou tout

de kerkgebruiken bevat,) o.

Om iemand lagchen ; I1 vient me -- au

nez, Hij komt mij in mijn gezipt uit

-lagchen.*,L lagchen
Toelagchen ; ook : Behagen , Aangenaam
zijn. * - (se) , V. pr., als: Se - de
q. q., Iemand bespotten , Den spot met
iemand drijven. * - , m. Lagchen , Ge.
lach, o. , Lach, m., Lachje, o.; - sardonique on sardonien , Gedwongen lach,
Onwillekeurige lach , Krampachtige
lach , m.
Ris, m. zie Rire ; fig. Avoir un - sardonien, Palsch lagchen, Schijnen te lagchen , Gedwongen lagchen. * -, pl. bij
dicht. , Lachjes , o. meere. * -, Zweesri k , Zwezerik, vr.; - de veau,. Kalfszweesrik, vr. ° *-, pl• Reven aan eeg
zeil, o. meerv. *.-, Rijst, vr. •: 1
Risban , m. Steenen beer met •batterijen
aan eerre have, ,. rn'.
Risb.erme, m. in den vertingb., Rijsberm,vr.
Risdale , f. Rijksdaalder , m.,
Risée, f. Gelach (ter bespotting), o. `-,
.Bespotting, Spoeternij , vr. *-, Voor
bespotting, o. , Spot, m.
-werpvan
Riser, v. a. , scheepsw. , Reven.
R1sibilité , f. Vormogen om te lagchen ,
Lagchen , o.
Risible , adj. Het, vermogen bezitten , om
te lagchen, Lagehend. * -, Het lagchess opwekkend, Hetgen-e doet legeken.
* -, Belagchelij.k , Bespottelijk..
Risquable, adj. Gewaagd • Gevaarlijk.
Risque , m. Gevaar (dat men loopt , om,
iets te verliezen), o. ; A tout -r, Op
goed geluk.
R isquer s V. a. Wagen; f g. fase. - le paquet, Het er op wagen, De kans wa-

gen.
Risser, zie Riser et Arriser.
Rissole , f. zeker vleeschtaartje. * , m.
Ansjovisnet, o.
Rissolé , ée , adj. fam. Avoir Ie visage -,
Een verbrand gezigt hebben.
Rissoler, V. a. Bruin braden of bakken.
* - (se), v.. pr. Bruin worden (bij het
braden of bakken).
Rissolettes • f. pl. Vleeschtaartjes , Nier

-koejs,.mrv
Risson , m. Dreg , vr. , Vierarm ig anker , o.
Rister, V. a. veroud. , Pressen , Persen.
Rit , Rite, m. Kerkgewoonte , vr. , Kerk -

gebruik, o., Kerkelijke plegtigheld, vr.

Ritbok , m. zeker zoogdier. -Ritournelle , f. in de toonti. Ritornel.
,

Je, vr.

bruiken, m.

Rivage , m. Oever , on., Strand, o. *-,
bij dicht. , Oever (eener rivier), m.
Rival, m. Mededinger, m. . *.-,. mede
vrijer, Medeminnaar, an. *-, le , adj.

Mededingend, Vijandig
Rivale , f. Mededingster. *-,M.edeurij-

ster, IVledeminnares, vr.

Rivalisé, ée, adj.,. als: Etre fort--, Peel
mededingers hebben.

Rivaliser , V. n. W@dij veren..
Rivalité, f. Mededinging, Ijver; tlot, vr.,

Naijver, m.

Rive, f, Oever , Wal, rant ,nt.,Shand, .;
fig. Je n'y vois ni fond ni -~, ,Ik -zie er
geen gat in, Ik kan er niets vw hes
grijpen. *-., van een Bosch, enz.,

Kant, o., Zijde, vr.

River, V. a. Omklinken, Vastklinket,;
Omslaan ; fig. faun. je lui ai bigin ,rivé son
clou , Ik heb - hens. ter deeg oen :,mond
gesnoerd; fig. - les chatnes de l'escla.
vage , De slavernij duurzaam „makers,
Riverain, m• Oeverbewoner ,' on. * - , Be..
.

woner van de zijde eens woudsi.,
* - , ne', adj. Langs den kant ofras- y •
vier of eens woods wonende. *„-,, jn.de
plantk. , Op den oever der r ;iv#eren
g roei/ oude.
Rivet , m. (Omgeklonken) punt (van eene'n
spijker),vr. *_,Punt (van een d4), vr.
Rivetier, m. Friers , m. * -,. z;e, im.
porte- pièce.
Rivière , f. Rivier ,, vr. ; : La rivzèr_e :eet
marchande , De rivier kan. ar#et j'vop-

yaardi jschepen bevaren ►w,orden ; (ijseau_

de -, ,riviervogel, Vogel die rivieren

bezoekt, +n.; Veau de -, Kalf, dat in

Nor°nsandië digs' bij de Seine, words
gefokt, o. ; Vin d.e -, Wijn, .die op
de oevers der Marne groeit, ns. ; .spr.

w. C'est porter de I'eau It la - , Pat

water in de zee dragen.

Ri.viéreux, adj. m,, als. Faac.on - s -;Rl

viervalk , in.

Rivoir, Rivois , m. Klinkhamer , m•,
Rivulaire, adj. In rivieren groeijend,
Rivurales , f. p1. Rivierschelpen , vr. envy.
Rivure, f. Klinknagelt/e, o.
Rixe, f. Twist, m. , Geschil ,. o- ! Once

nigheid, vr., Strijd , m.

Riz, m. Rijst, vr., zie IsisRize, f. in Turkije, Beurs vans 15,000 du.

katen , vr.

Rizière, f. Rijstveld , o•, R1/stakker, m,
Roable, m. zie Tire-braise.
Rob , m. Verdikt sar, o.
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Roba , f. in de Levant„ Waar, vr.
Robe, f. Tabbaard , Tabberd , in. , Toga,
yr.; -- de chambre, Arachtrok, lVachtjapon, m.; van hier: Gens de --, Lieden van den tabhaard, Regtsgeleerden ,
m. meerv. - Famille de Jla) —, Familie
van Regtsgeleerden, vr. ; Quitter ta --,
liet regtsgeleerde vak verlaten ; Se mettre dans la — , Regtsgeleerde worden.
* —, fam. Geestelijke stand , m. ; 11 est
de votre robe, Hij is van uwen stand.
* _ , vrouwenkleed , Kleedje , o. , Jurk,
,,japon , m., Robe , vr. * - , Haar , o.,
Kleur , vr. ; Ce chat a une belle —,
Deze kat heeft schoon haar. *—, Omslag (van parkement of bordpapier) ,
no. * — in de nat. hist. , Oppervlakte
(eenex schelp) , vr.
R ober , V. a. De lange haren van (eenen
hoed) afschrapen. * -- , De schors van
(meekrap) afdoen, Schillen.

Roberie , f. in sommige nonnenkloosters,
Kleederkamer, vr.
Robes, f. p1. Binnenste tabaksbladen,
o. meere.
Robigales, f. pl. bij de'oude Rom., feesten
ter eere van den god Rubigus.
Robigus ` en. zekere godheid bij de oude
.Romeinen.
Robin ', m. spotnaam,- Regtsgeleerde, m.
Robine, f. •zekere peer.
Roeinet , m. Kraan (aan een vat, enz.),
t» * -" Mannetje van den kraan a o.
-

Kraan,

m.

Rohoratif,' ive, adj. lrerster'kend.'
Robuste , adj. Sterk, Kloek, Forsch ,
Nast; van bier: Avoir une for --, Een
sterk geloof hebben.

Robuste^ment, adv. w.,gebr. , Sterk, Kloek.
Roc, m Rots, Klip , vr. *--, in het

schaaksp. , Kasteel, o.
Rocaille , f. Grotwerk , Schelpwerk , o.,

Stukjes rots, o. meere.

Rocailleur, m. Grotwerker, m.
Rocanibole , f. , ook : Ail rocambole , m.,
Spaansche sjalot, vr.

Rocantin, m. Lied . uit verschillende brok

oude liedjes zamengesteld , o. -kenva

Roche , F. Rots , Steenrots , vr,; -- noire,
Basalt,o.; fig Coeur de —, Steenen hart,
ó.; spr. w. , 11 y a anguille soos — , Er
schuilt eene adder onder her gras; fig.

Homme de la 'vieille —, 1k/an van den
ouden rijd, m. ; ' Ami de Ia vieille. —,

T7r7end van den (goeden) ouden tijd, m.

Rochelle f. zekere druif. *--, zekere
lijnwaad.

.Rocker, m. Rots, vr., Rotssteen, m. *--,

bij brouw., Oprijzing van het schuimn,vr.

Rockers, f, pl, Verglaa:de pannen, vr, nary.

Rochet, m. Koorhead met mouwen , o.
* — , als : Roue à —, ' Stuitrad , Scha
zekere korte garen.-kelrad,o.*—
klos.
Rochette, F. zekere soda.
Rociieux, use , adj Rotsig, Rotsachtig. [iochoir, m. Boraxdoosje , o.
Rocon, zie Roucou.
Rocouler, zie Roncouler.
'Roclation , f. Kort worden der haren , o.
Rodentes, m. pl. zoogdieren van de orde

,

der knaagdieren.
Roder, v. n. Loopen, Zwerven, heen en
weêr loopen. * -, scheepses. , Gieren,

als men voor anker ligt.
Rodet, m. Horizontaal liggend waterrad , o.
RBdeur, m. Zwerver, m.; — de nuit,

Nachtlooper, m.
Rodoir , m. Looikuip , o.
Rodomont, m. Snoeshaan, Pogcher, m.
Rodomontade , f. Grootspraak , Zwetserij, vr.
Roelmas, m. pl. zekere Indische doeken.
Rogations, f, pl. Openbare gebeden drie

dagen voor hemelvaart , o. meere, ; Se-

maine des - -, Week, waarin henselvaartsdag valt, vr.
Rogatoire , adj . Tferzoekend..

Rocaton , m. Bedelbrok -, m. * --, m.
Kliekje o.; fig. in de letterli., Oge-

warmde kost , m.
Rogne, f. Ingewortelde of T'erouderde
schurft, vr. en o. * --, bij timmerl. ,

Mos (op timrnerhoue) ; o.
Rogne-cul , zie Rognoir.
Rognement, m , bij boekb ., Besnoeijing, vr.
Rogue-pied, m, Deegmes, o.
Bogner, V. a. Afsnijden , Besnoeijen; fig.
Besnoeijen , Verminderen; — les ongles

a q. q. , Lui -- les ongles de près , Ie mands magt fnuiken, Hem .kortwieken,
Idem de vleugels korten.
Rogneur, m. Geldsnoeijer,, m.
Rogneuse, f. Geldsnoeister, vr.
Rogneux , use, adj. Schurftig.
Rognoir , m. Snoei plaat , vr.
Rognon , m. (Eetbare) nier, vr. ; fig. pop.
Tenir, Mestre on Avoir les mains sur les
rogneuis , De handen in de zijden zet ten, hebben. *--, `van sommige dieren , Teelbal , m.
Rognoner, V. n. pop. Grommen, Brom.
men , Knorren , Mompelen, Pruttelen.
Rognure , f. Snippers , m. mrv. , Afknip
Knipsel, o. ; fig. fain. Afval , Over--sel,
schot, o.
Rogomme, m. pop. Brandewijn, M.
Rogue, adj. fam. Trotse/s, Laatdunkend,
'

j7erwaand.
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Rogues, m. pl. zie Oeufs de morue.
Rai , m. Koning , m. ; fig. — de théltre ,
— de cartes , — en peinture, Tooneel.
koning, Zwak koning , m. ; spr. w. Cour

Romeinsch , m. * - , zekere drukletter s
Romein, 0.
Romaine, f. Unster, ns. * --, soort van
lange latuw, welke men opbindt. * —,
bij waskaarsenm. , Hoep , waaraan de
pitten worden bevestigt, M.
Roman , m. Roman , no ; spr. Prendre le

du -- Pétaud, Hof van jan Vlegel , o.
*--, in den bijb. , als s Les )ivres des rois
De (twee) boeken der koningen. *--,
bij R. K., als : Le jour des ruis, Drie
koningen, o ; van hier: Faire les rois,
Drie koninEen houden; Gateau des rois,
Koningskoek, Boonenk oek , m ; — de
la fëve , on : — , Boonkoning , Koning,
m.; Chandelle des roil, Drie-koningskaarsf e , o. * —^ , als : -- des armes ,
Wapenkoning , m.; — du bal, Degene ,
welke een bal geeft , of aan zien men
het geeft, Koning van he bal, o.; —
de 1'oiseau, Koning (bij het vogelschieten), M. ; — des pélerins, Koning der
pelgrims , m. * — , in het kaartsp. , Ko.
ning , lieer, m. *— in de nat. hist.,
als : -- de la in er , zie Dauphin ; — des
abeilles, weleer, zie Reine (des abeil.
les); -- des cailles (zie Rále d'eau , et
RMle de genêt ,) Wachtelkoning , m. ;
— des corbeaux , zekere vogel in 2rmetsië, die veel naar eenen paauw gelijkt;
-- des harengs, zie Chi.rnére chalorunque
et Chimère arctique ; -- des métaux, Koning der metalen , (d. i. goed,) m.;
- des oiseaux, Koningsarend, m.
Roitelet , m. geslacht van vogelen , Win.
terkoni ngie , o. * —, Koningje , o. ,
Kleine koning, m.
Rokai $m. Letter van het loopende schrift
der Turken en Arabieren, vr.
Role, m. Lijst, vr., Register, o., Rol,
vr.; van hier: A tour de —, Volgens
dé rij. * - s Twee geschrevene blad
vr. mrv., Rol , vr. *—, van-zijden,
Benen tooneelsp. Rol , vr. ; fig. Jouer
bien soq 'm-, Zijne rol goed spelen;
Jouer un grand - , Eene groots rol spelen.
Role, f. , als: — de tabac , Tabaksrol,

Rol tabak, vr.
Rbler, V. n. fam. Verscheidene rollen vol schrijven , Wijd uiteest schrijven,

Akten schrijven.
Rglet , m. fam. boert. , als : Jouer bien
son —, Zijne rol goed spelen; Etre
an buur de son — , Niet meer weten,

wat men zal aanvangen.
Rolette , f. soort van Vlaamsch linnen.
Koleur,, m. Taakroller, m.
Rolle, f. , zie Rable. *—, zekere wollen
stof, zie Molleton.
Romain , ne , adj. Romeinsch; van hier:
Chiffre romaine , Romeinsche cijferletter, vr.; Laitue romaine, zie Romaine;

fig. Moedig, Verheven , Edel , Grootsch,
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— par la queue , zie Queue.
Romance, f. Romance, vr.
Romnancier, m. Schrijver der oude Ro.

mans , m. *

—

, Dichter der tiende

eeuw , m.
Romane , adj. f. , als : Langue --, Roma.

nische taal, vr
Romanesque , Romanesquement , adv. Ro.

manesk , Overdreven.
Romaniser, V. n. ongebr., Romans schrijven.
Romaniste, m. et f. ongebr. , Romanschrij-

ver, m., Romanschrijfster. , vr.
Romantique, adj. Romanesk.
Romarin, m. Rozemarijn , m.
Romatière, f. in Provence, Tarbotvis.
scherij, vr.

Ronibalière, f. Buitenste bekleedsel eenex
galei , o.

Romer , f. pl. De. twee voor.naainste
stukken van een ' weefgetouw voor ta
-pijten,o.mrv
Rominagrobis, m: Groote kat s die .een'
krommen rug maakt , .vr.
Rompem ent , m. , enkel in : ,-- de t&te ,
Hoofdbreken, n.; ook_: Geraas, dat
iemand- baloorig maakt, o.
Rompre , V. a. Breken, man stukken breken, Doorbreken, .flan stukken slaan;
Ivan hier: -- un criminel, Een' misdas
diger radbraken; — une lance, lalance,
Eene lans breken; fig,. — une lance pour
q. q. , Voor iemand in het strijdperk
treden , Zich voor hem i.n de bres
len , Iemands partij kiezen ; • -- en vi.
sière à q. q. , Iemand iets . onaangenaams
zeggen ; — un bataillon , Een bataljon
in rotten verdeelen ; ook : Een batati'
lon in wanorde brengen , overhoop
werpen ; fig. Beken, Verbreken , Niet
houden , Scheiden; — un marehé, Eeneer
koop breken. * —, Afbreken, Breken,
De voortduring doen ophouden ; van
hier: (bij jag.) -- les chiens, De honden
terug houden , terug roepen; fig. ''.Eest
gesprek , dat nadeelige gevolgen zou
kunnen hebben, eene andere wending
geven , Het afbreken; — les des , D#
geworpene dobbelsteenen omsmijten ;
fig. -- Ie coup, Het gevaar afwenden;
-- la glace , Het ijs breken ; -- is fete
à q. q., Iemand het hoofd breken ,- Hems
baloorig maken ; —les oreilles a q. q., Ie
aan de ooreis liggen" te lellen, n—,-mand
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Gewen ten , Geschikt maken; -- l'eaa à
cheval, Beletten , dat een paard te
schielijk drinke; A tout —, Met geest.
drift ,.Met ijver. *—(se),v.pr. Breken; Se — le cou, Den hals breken;
L'essieu s'est rompu, .De as is gebroken.
*—, Zich gewennen. * -,-, V. n. Bra.
ken ; spr. w. Ii vaat mieux plier que —,
Het is best , een weinig toe te geven ;
fig. De vriendschap afbreken , (Met
iemand) breken.
Rompu , ue , adj. Gebroken; fig. Etre tout
•-- de fatigue , Zeer vermoeid zijn,
Bekaf zijn. * --, in de rekenk., als:
Nombre —, Gebroken getal , Gebroken,
o.; Batons rompus, Gebrokene stokken,
m. mrv.; fig. A batons rompus, Onbe.
.suisd , Onachtzaam ; ook: Met horten
en stooten.
Rompure , f. Plaats, waar de gietpijp
van de letters afgescheiden is , vr.
Ronce , f. Braamstruik , m. ; fig, ,Weder
Tegen -wardighe,Mojlká
vr.
-heid,
Ronceraie, f. Braambosch , o.
Rond, de, adj. Rond; fig. Voix ronde,
Volle- stem , Ronde stem, vr. ; Période
ronde, Fraaije periode, .vr.; . Compte
--, Effene rekening , vr. , m. Rond,
v.; — d'eau , Ronde waterbak , m. ; En
—, In het rond.
Rondache , f. Rondas, vr.
Ronde , f. zeker rond schrift. * ---- , soort
in het krijgsw.,-namerscbildp.*—,
Ronde , Rondewacht , vr. ; Faire la —,
.71e ronde doen. *-- , Rondgaan door
het huis , enz. om te zien , of alles in
behoorlijke orde 'is, o., Ronde, vr.
* —, Ronde noot, vr.. _* ---, ets: -- de
table, Tafelliedje, o. * --, als : A Ja-.,
In het rond.
Rondeau, m. zeker oud dichtstuk, Rondeau-, o. * —, Groote schietschop (der
bakkers) , vr. * —, Ijzeren plaat der
spiegelslijpers, yr. *—, bij pasteib.,
zekere plaat.
Rondelet, tte , adj. fans. Een weinig te
als: Soies rondelettes, Ge
dik.
ring$te zijden stoffen , vr. meerv.
Roncdelettes , f. pl. zeker zeildoek.
Rondelle, f. weleer, zeker klein rond
schild. *—, zekere ronde beitel. *—,
Sluitblik der loodgieters, o. * —,han
onderen rond toeloopende Metselaars hamer M.
Rondelles, f. pl. Kleine kaarden, vr. torn.
Rondement , adv. Effen , Gelijk ; fig.
Un

* —,

-

,

Rond, Rondborstig, Voor de vuist,
Ronduit.

Roudeur, f. Rondte , .Roodheid , vr.

Rondtes f9 p1. bij loodgiet. , Ronde houten, o. rneerv.
Rondin, in. Ronde knuppel, m. * ., Knuppel, in.
Rondiner, V. a. pop. Stokslagen geven.
Rondir, V. a. (Aan leijen) de vereischte
,

gedaante geven.

Rondon , m. bij valk., als : L'oiseau fond
en —, De valk schiet met drift op zijze prooi Heir.

Ronflant, te, adj. Brommend, Klinkend.
Ronfement, m. Snorken , Gesnork, o.
Ronfler, V. n. Snorken, Ronken. *_ ,
van paarden, Snuiven. *—, van mo.

lens, enz., Brommei; fan. van geschut,
Bulderen.

Ronfleur, m. Snorker, m.
Ronfleuse , f. Snorkster, vr.
Ronge, m., als: Le cerf fait —, Het
hert herkaauwt.
Ronger, v. a. Knagen, Knaauwen, Knabbelen aan , Beknabbelen , Bijten op of
aan ;fig. Donner on os Is - à q. q:, .Ie
een beentje te kluiven geven ;-mand
ook: Iemand iets. te doen geven; — son
frein, Zijn verdriet in zijnen boezem
verbergen; -- le coeur, Plet hart ver.
Uren, dan het hart knagen. *—, Weg
Verteren ,. Doorknagen , Do ;vr.-vretn,
vreten.
Rongeur, adj. an. fig. , als : Ver — , Knagende worm , m., Berouw , o., Kna•
ging , Wroeging ; vr.
Rongeurs , m. pl. orde van zoogdieren,
Knagende dieren, o. smeerv.
Ropographe , m. bij de ouden , Schilder
van geringe voorwerpen , m. *--, Snoei-

jar van taxisboomen, enz. tot men•

schengedaan ten , enz. , m...
Roquefort , tri. Rokfortsche kaas, vr.
Roquelaure , m. soort von reisrpk , Re.
genmantel, M.

Roquer, V. D. in bet schaaksp. , -':Plet -kas

naast den konipg zetten, en den-tcel
koning naast het kasteel, aan de andere
zijde verzetten. .

Roquet, m een hondenras, Deentje, Deensch
hondje, v. ; fig. faun. C'est un -- qui
aboie, wordt gezegd, wanneer een
nietig nsensch beleedigen wil.

Roquetin , m. zekere houten klos.
Roquets, m. pl. Kleine rotsen (op den bodem der zee), vr. nseerv.
als : Faire la —, l7uurpijlen werpen, om bij nacht te kunnen
zien, of om te seinen. *—, soort van
klos. * --, als : — cultivée , on — des
jardins , Rakettekruid , o.
Roquille , €. zekere kleine wijnraat (de

Roquette , f. ,

helft van den

Deini-setier).
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Roquilles , f. pl. zekere cotsfituren van
oranjeschillen.
Rorella, f. zie Rossolis, Zonnedauw, ns.
Rorifère , adj. in de ontleedk. , als : Vai^sseaux rorifères, Watervaten , Melkva

Rosser , V. a. pop. , Rossen , Ranselen,
Rossignol, m. Nachtegaal, m. °.-,Haak
der slotenmakers , om sloten op te see.
ken, m. * r--, zie Rostein. *-, zeker

ten , o. meerv.

Ros, m. bij wev. , Kam, m.
Rosace, f, in de bou wk. , Roos, vr.
Rosaire , m. Rozenkrans , m>
Rosalie, f. in de toonti. , Herheling in
een' hoogeren of lageren toon , vr. .
Rosat, adj., als: Vinaigre -, Rozenazijn,m.
Rosbif, m. Roastbeef, o..
Rose , f. Roos , vr. ; Eau de - , Eau -,
Rozewater , o. ; spr. w. I1 n'est point de
roses sans épines , Geene rozen zonder
doornen ; II n'est point de si belle
qui ne devienne gratte-cu, Niemand is
zoo schoon , of wordt met den ouderdom leelijk; Découvrir le pot aux ro.
ses , Het geheim ontdekken, - ,echter het
geheim komen ; C'est la plus belle -- de
son chapeau, Het is de schoonste parel
van zijne kroon. * -, aan eerre luit,
enz. , Roos , vr. * -, in de bouwk. ,
Roos , vr. * - , in de zeev , als : - de
vent, Kompasroos, vr. * -r, bij juweel. , Roos , vr. * _, in de geneesk.,
zie Erysipèle.
Rosé, ée, adj. Rooskleurig.
Roseau , m. geslacht ,van planten , Riet,
o. ; - Is sucre , Suikerriet, o.
Rose-croix, f. Rozenkruiser, m.
Rosée, f. Dauw, m. * -, Vocht (in de
hoef van een paard), o.
Roselé , ée , adj. Roosvormig.
R-oselet, an. Martervel in den zomert, o.
Roselière, f. Rietbosch, o., Rietakker ,m •
Rose-noire, f. zekere vijg.
Rorer, V. a. bij verve , Donkerder maken.
Roseraie, f. Rozengaard , m.
Rosereaux , m. pl. zekere Russische pel
-

-

teri j en.

Rose Sainte-Marie, f. zie Coquelourde.
Rosetier, m. Die weverskammen maakt.
Rose tremière , f. Stokroos , vr.
Rosette, f. Roosje, o., Rosette, yr. *-,
Roode inkt , no. * --, Rood krijt , o.
* -, Rood koper , o.
Rosettier, m. Werktuig , om roosjes op
iets te maken , o.

Rosier, m. Rozehoom, Rozelaar, M.
Rosière, f. Rozejuffer, vr. * -, zekere
yisch, Roodvin , vr.

Rosoir , 4n. 'werktuig om de gaten voor
rozen uit te steken.

,Boson , m. zie Bosace.
Rosor.es, ra. pl. orde der Rongeurs.
Rosse, f, Slecht paard, o., Oude knol,
Doodeter , m.
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fluitje.
Rossignoler , V. n. fain. Zingen als een
nachtegaal.
Rossignolette, f, Wijfje van den nach.
tegaal , o.
Rossignols, m. pl. zeker register aan een
orgel. * - , Stutten , in steengroeven,
M. meere.
Rossinante, m. et f. Magere merrie (paard
yan Don Quixote), vr. * -, fam. Oude knol, m.
Rosso antico, m. zeker marmer.

Rossolis , na. Rossolis , M.
Rostein, m. zekere klos.
Rostelle, f. zekere verhevenheid pan somenige bloemen.
Rostrale , adj. f. , . al; : Couronne --- , (bij
de ouden ,) Scheepskroon, vr.,; .Colonne
- , Met snuiten versierde zuil, vr.
Rustre , ,m.. Bek eener schelp , in.
Rostres , m. p1. bij de oude Rom. , RosCream, o._

Rot , m. bas, Boer, Wind >, ns., Oprit.
ping, yr. *-, zie Ros.
Rót, m. Gebraad, o.; fig. . zie ,,Pot.
Rotacé, ée., adj. In het rond uitgespreid.
Rotateur , adj. , als : Muscle —, on : -,
m. Omdraaijende spier„ vr.
Rotation , f. Omdraaijing, Kringvormige beweging , vr.
Rote , f. zeker geregeshof te Rome , -Re.

ta,. vr.,...

Roter , V. n. bas, . Boeren., Oprispen., Winden naar boven Lozen..- *- v. a. Be.
voelen , Be-win. den..
Roti , rn. Gebraad, Gebraden vleesch, , o.
R ótie, f. Geroosterde sneede brood, vr.

,m..,
Rotier, m.
RUtir, V. a. Braden. *-^ Roosten, Roostoren, Op den rooster braden. * --,,,fin
de asch gaar maken, Braden. * —
Branden; als: - du café, Kofij branden . * -, van de zon, ,Braden , Branden , Verbranden. * - (se), v. pr. .Braden ; ook : Verbranden , Zich verbranden. * - , v. n. Braden. ,.
RBtisserie , f. Braadkeuken , vr. ; _ook:
Gaarkeuken , vr.
Rótisseur, m. Brader, Gaarkok , m.,•. van
hier : - en blanc , Verkooper van .ono
gaar braadvleesch , o.
9

RBtisseuse, f. Braadster, Verkoopster van
gebraden vleesch , vr.
Rótissoire, f. Braadoven , us., Braadfor
-nuis,o.
Rot -je , m. Storssvogel, vs.
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Rotonde, F. Rond gebouw , o., Rottin•
da, vr.
Rotondité , f. Rondheid, vr.
Rottacisme, m. Brijen , o.
Rotule , f. Knieschijf, vr. * —, Koekje,
Plaatje , o.

Roture, f. weleer, Onadellijkheid, Burgerlijkheid , vr.
Roturier, ére, adj. Onadellijk , Burger.
lijk ; fig. Lomp, Gemeen. * —, M. Onadellijke , m.
Roturièrement, adv. Onadellijk, Burger.
lijk fig. Gemeen , Laag, Onedel.
Rouable , f. Krabber , m.
Rouage, ni. Raderwerk , o.; van hier:
Bois de --, Radhout , o.
Roualbe , zie Rouable.
Rouan, adj. m., als: Cheval —, on: *—^
ra. Vos (paard), M.
Rouanne, f. Merkijzer (der wijnkoo.
pers), e. soort van guds; zie
.

Rainette.
Rouanner, V. a. (Een vat) merken.
Rouannette, f. bij houtkoop., Rids, vr.,
Ridsijzer, o.
Roubb, m. eene.Turksche munt, (onge .
veer 42 cent.)
Roubbié, m. eene Turksche goudmunt,
(ongeveer f i.7o.)
Roubine , f. bij vissch. , Vereenigi ngskanaal, o.
Rouble, m. in Ruil., (eene rekenmunt of
denkbeeldige munt van ongeveer so
cent,) Roebel, m. * - , eene zilveren
munt (van ongeveer f s'.80.) , Roebel,
Zilveren roebel, m. * --, _werktuig om
den grond effen te maken.
Rouche, f. Romp (van een schip), m.
Roueou,. m. zekere verw, Orlean, m.
Roucoaer,, V. a. Met orlean rood ver
-evn.
Roucouletnent, no. kirren, Korren, Ge
-kir,Geo.
Roueouler, V. n. Kirren , Korren.
Roucoyer, m. een boom. Van een vlies ,
Hetwelk de zaden van dezen boom omgeeft, maakt men den orlean.
Roue, f. Rad, Wiel, o.; van hier : -dentée , Tandrad , o. ; — de brouette ,

Kruiwagenrad, o.; -- de moulin, Molenrad , e. ; fig. fam. Pousser a la —,
.Helpen , Eens hand benen ; Faire la —,
(van paauwen ,) Den staart uitsprei den; — de la fortune , ^Ge luksrad , Rad
ban avonturen, o.; Xtre an plus hauc
de la —, Den grootsten voorspoed genieten; spr. w. Gela sert comme la cinquième — It un carrosse , Dat dient als het
vijfde rad aan eenen wagen. * —,

Rad, waarop misdadigers worden ge.

radbraakt, o.; van daar: Supplïce de
la —, Radbraken , o. ; fig. Etre sur la
_ , Hevige smarten uitstaan, Op de pijnbank zijn ; ook : Zeer beangst of enge.
rust zijn. * -- , scheepsw. , als : — de
cable , Kabelrad , o. ; — du gouvernail ,
Rad van het roer • o. ; — de cordage ,
Tros, die in Bene schijf opgeschoten
is, M.
Roué, m. fig. Mensch zonder beginselen,
m. * — , adj. no., als: Bois —, Dig te
horens (van een hert), m. meerv.
Rouées , f. pl. Weinig opene horens van
eon here, m. meere.
Rouelle, f. Schijf (van citroenen , enz.) ,
vr. ; — de veau, Kalfsschijf, vr.
Rouennerie, f. Linnens, enz. van Rouaan,
0. meerv.

Rouer , V. a. Radbraken ; fig. — on homme
de coups (de béton) , Iemand duchtig
afrossen ; Être roué (de fatigue), Zeer
vermoeid zijn, Zich van vermoeidheid
niet kunnen verroeren ; Le trot de ce
cheval m'a roué, De draf van dat paard
heeft mif afgemat; Se faire — , Zich
blootstellen om overreden te worden;
3'ai pensé etre roué , Ik dacht verplet,.scheepsti.,
terd te zullen worden.
als: — un cable, Een' kabel rondschieten, opschieten.
Rouerie, f. Schurkerij, vr., Gemeens
'—

zet, m.

Rouet, m. Viel, Spinwiel, o. *—, wel
aan zekere vuurroeren, Rad , Raad.-er
je , o. * — , Rad (onder in Benen put) ,
o. —, Karnrad, o. *—, zeker raad-

je aan een slot. * —, Rad , om het
glaslood te maken, o. * —, Schijf (in
eene katrol) , vr.

Rouette , f. Band , m. ter vereeniging
van vlothout.
Rouge, adj. Rood ; fam. — bord , Boordevol
Volle beker,m.i Boire It — bord,-letj,o.
Boordevolletjes drinken , Volle bekers
ledigen. * —, van ijzer , Rood , Gloei.
jend ; van hier ; Boulet —, Gloeijende
kogel , m. * -- , m. Rood , o. , Roode
kleur vr. * —, om te blanketten, Rood,
o. * — , weleer, zie Rouget ; -- It polir , zie Rouge d'Angleterre ; ook : Roode polijstaarde , vr.; - ' d'Andrinople,
Roods verw van dndrinopel , yr.;
--.. d'Angleterre , zeker geoxydeerd
ijzerrood; — d'Inde , -- d'Lspagne ,
Spaansch rood, e. ; --- de montagne,
Bergrood, o.; -- de Portugal, Portugeesch rood , o.; —1 de Prusse , Pruisisch rood, o.
Rougeatre, adj. Roodachtig, Ros.
B ougeaud , de , adj. fam. Een rood gezigt
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hebbende, Een# roods kleur hebbende.
* -, m. Roodwang, m.
Rougeaude, f. fam. Roodwang, vr.
Rouge-bourse, f. Roodborstje, o.
Rouge-gorge, m. Roodborstje , o.
Rougeo;e , f. Mazelen , vr. meerv.
Rouge.queue , m. Roodstaartje , o.
Rouget, m. zekere visch.
Rougeur, f. Roodheid, Roode kleur, vr.
* - , in de geneesk. , als: - du visage ,
zekere huidziekte in het gezigt , dat
geheel rood en met esse menigte puistjes bezet is.
Rougir , V. a. Rood verwen; van hier:
Vous ne faites que - votre vin , Gij doet
zoo weinig wijn in uw water , dat het
er naauwelijks rood van wordt. *-,
bij smeden , Gloeijen. * - , bij molen. ,
als : - la farine , Het meel verbranden.
* --, V. n. Rood worden ; van hier :
Faire -- du fer, Ijzer gloeijend maken; fig. Blozen, Schaamrood worden,
Zich schamen.
Rougissure, f. Kleur van rood koer, vr.
*-, Rood koperwerk, o.
Roui M. Reuten , o.
Rouille , f. Roest, m.; Couvert de -, l7erroest ; fig. Roest , m. , Onkunde, Onwetendheid , Domheid , vr.
Rouiller, V. a. Doen roesten , Verroesten;
fig. L'oisiveté rooille l'esprit , De ledig.
heid verstompt den geest. * - (se) , v.
pr. Roesten , Beroesten , Verroesten
Inroesten ; fig. Verstompen , Ontaarden.
* - , v. n. Verroesten, Beroesten.
Rouilleux , use, adj. Roestkleurig.
Rouillure , f. Merrotsting , vr. , Roest , m.

Bewegelijke of Wijkende ader a vr.
* - , in het krijgsw. , als s Feu - , Qanhoudend vuur, o.
Rouleau , m. Rol , vr. , Rolletje , o. • -,
Rol , yr. , Rolhout , o. , Rolstok , on.,
Rolblok, o., Rolsteen, m. *-, weleer, zie Volute.
Roulée , f. zeker net.
Roulement, ra. Rollen , o.; -- de yeux,
Rollen der oogen. * -, in de toonk.
Loopje, o. , Roulade, vr. s.-, op de
trommel, Roffel , m.; Faire en -, Den

,

Rouir, v. a. In de rente leggen, Laten
reuten. * .- , V. U. Reuten.
Rouissage , m. Reuters , o.
Rouitoir , zie Routoir.
Roulade , f. fam. 1Vederrollen , Rollen,
o., Rolling, vr. * -, in de toonk.,
Loopje, o., Roulade, vr. *-- 5 zie
Roulement.. * -, Rolletje vleesch, o.,
Rollade , yr.
Roulage , m. vervoeren van goederen
per as, o.; van hier: yoerloen, o.,
Vracht, vr.; Courtage de -, Expedi.
teursehap, o. ; Courtier de -, Expediteur, o. *--, Rollen, Voortrollen,
o. —, als: Fer de-, Opgerold ijzer
-dra,o.
Roulaison, f. Bewerken van het suiker -

riet, o.
Roulant, te, adj. Rollend, Loopend; Chai.
se roulante, Chais , vr. •-, van wegen , Gemakkelijk voor rijtuigen , Effen. * -, bij wondh. , als : Vaisseau --,
Bewegelijk vat , o. ; Veine coulante,
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roffel slaan, Roffelen.
V. a. Rollen , Wentelen , Voortrollen, Doen voortrollen; van hier: les yeux , De oogen naar alle zijden
draaijen ; fig. fam. I1 roule doucemenr.
sa vie, Hij slijt een genoegelijk leven,
II roule sa vie comme i1 peut, Hij leeft
zoo als hij het best kan. * -, Keeren,
Wenden, Draaijeu, Laten omgaan ; -des desseins dans sa fete , Plannen in
zijn hoofd hebben. * _ , Oprollen,
Zamenrollen. * --, Uitrollen. * —,
Omwikkelen. * - (se) , V. pr. Zich wentelen , Rollen; fig. Zijn geluk bevorderen. * -, V. n. Rollen , Voortrol.
ten, Wentelen; fig. Rollen, In overvloed zijn, Rouleren. *-, als: —
sur, Loopen over, Handelen over; van
hier : Tout route 1à-dessus , 411es komt
daarop aan ; Tout I'ouvrage de la maison
route sur moi , 41 het werk van het
huis komt op mij aan. ' - , Elfwisse.
len , Beurtelings waarnemen of waar genomen worden. * —, van de zee s
Rollen. * -, Leven, Zich voortteel.
pen, Een bestaan vinden, Bestaan.
Roulet , m. bij hoedenm. , Rolstok , m.
Roulette , f. Rolletje , o. ; Lit a roulettes,
Rolbed, o. *-, Loopwagen, m. *-,
bi) boekbind. , Raadje , o., Roulet,
vr. * -, werktuig dergenen, welke
vuursteenen maken. * -, zeker spel,
Roulette, vr.
Rouleur, m. zie Charanson de la vigne,
* -- , bij het metselen met leem , Jardk rui j er , m. * _ , scheepsw., zeker
Rouler,

vaartuig.

Roulier, m. Voerman, 17rachtvoerman, m.
Roulis , m, Slingeren van een schip , o,
Rouloir, M. bij waswerk. , Rolstok, us.
* — , om vouwen uit linnen te rollen,
Rol, vr., Rolstok , on. * - , aan eens
kousenweefgetouw, Rolboom, on., Rol, vr.
Roulon, m. Sport , vr. * -, Spill, vr.
Roulure , f. zekere ziekte der boonzen,
waarbij de lagen zich vaneen schei.
den.
Roun, m. aan de Middel!, zee, Tarbec, vr.
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Rounoir, m. Dekhorent'e der iudsons•
haai, o. * —, zie Buse.
Roupie, f. Drup (aan den neus) , vs.;
Avoir la — au nez, Eenen druipneus

een oude 'os, een man van ondervin.
ding.
Routine , f. Bedrevenheid (door ondervin
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hebben. *—, zekere Oostindische shunt,
Roupie, vr.
Roupieux, use, adj. bas, w. gebr. , Eenen
druipneus hebbende ; Avoir Ie nez -- ,
Eenen druipneus hebben. *—, m. Druip
-neus,v.
Roupieese , f. bas , w. gebr. , Druip neus , vr.
Roupiller, V. n. fam. Sluimeren , Half
slapen.
Roupilleur, m. fam. Slaapkop , Druil.
oor, tn.
Roupilleuse, f. fam. Slaapkop, Druil.*
ster , vr.
Roure , m. , als : — des corroyeurs , zie
Sumac.
Rousret, m. zeker vischnet.
Roussable , m. Bokkinghang , m.
Roussaille., f. Uitschot of Kriel van visch,o.
Roussard , m. in Provence, zekere steen.
bank.
RoussAtre , adj. Ros , Rosachtig , Roodachtig .
Rousseau , m. fam. Roodhaar , Roodkop, ta.
Rousselet, m. soort van suikerpeer.
Rousseur, f. Rosheid , vr. ; van hier
Taches de — , ou Rousseurs , Zomer vlekken, Sproeten , vr. meere.
Roussi, m. Stank van brandende wol of
leer, Brandige stank, reuk, tja., Brandig/acid , vr. * .- verbast. van Russie,
als: Cuir de -- , Vache de , Rusleir,
o.; Bottes de —, Rusleeren laarzen 0
vr. meere.
Roussin , m. Hengst , m.; van hier : fig.
fam. -- d'Arcadie , Ezel, an.
Roussir, V. a. Bruin of Ros maken ; van
daar: Zengen, Verzengen, Schroeijen,
Verschroeijen. *—, V. n. Rond of Ros
worden; van hier : Zengen , Verzengen.
Rouster, V. a. scheepsw., Bewoelen.
Rousture, f. scheepsw. , Bewoeling , Omwoeling, Woeling, vr.
Routailler, V. a. bij jag., (Wild) onder
het schot drijven.
Route, f. Weg, m. , Route , vr. , Marsch ,
vs.; van hier: Feuille de —, Marschroute , vr. ; Se metrre ee —, Zich op
,rnarsch begeven ; Etre en — , Op marsch
zijn. * —, scheepsw., Weg, vs.; van
hier : Faire fausse — , Eenen verkeerden
weeg nemen ; fig. Weg , m., Pad , Middel, o.
Router, zie Routiner.
Routier, m. scheepsw. , Graadboek , o.
fam. , als : C'est nu vieuxHet is
o ,

verkregen), Ondervinding , Sleur,-ding
Routine , vr., Gebruik, o., Gewoonte,
Oefening, vr.
Rouciner, V. a. ongebr., Gewennen, Oe
-fen.
Routinier, m. Die iets uit sleur of gem.
woonte doet, Practicus, Empiricus,
Routoir, m. Reus , Reutplaass, vr.
Rouverain , adj e m. , als : Fer --, Broos
of Sprokkig ijzer , o.
Reuvieux, m. soort van schurft bij paar=
den (en somtijds bij honden). * —,
adj. m. Schurftig.
Rouvre, m. Steeneik, m.
Rouvrir, v, a. irr. Weder spenen. *— (se) ,
V. pr. Weder open gaan.
Roux, usse , adj. Ros, Rood , Bruingeel s
— comme one vache , Zoo rood als Bene

koe ; Cheveux —, Roodhaar, Ros haar, o.;

Cet homme eet — , Die man heeft rood
haar ; Beurre — , Bruine boter , Ge.
snerkte boter, vr. * —, bij tuinl., als •
Vents —, Gure voorjaars -winden , ns.
meere.; van hier waarschijnlijk: Lune
rousse , Voorjaarsmaan, , .4ppelmaan,
vr. * —, m. Rood, Roode kleur, vr.;
— ardent, Vuurrood, o. *—, Bruin ge-

bradene saus, vr. *--, zie Roure.
Roux- vieux, zie Rouvieux.
Royal, Ie, adj. Koninklijk ; fig. fam. wel-

eer , Braaf, Edelaardig ; Un — homme, Een edelaardig roan, m. *—, bij

hagelgieters , als : Grosse royale , Grove
hagel, M.
Royale , F. naam van verscheidene soorten
van pruimen, perziken en peren. *—,

soort van salade.
Royalement, adv. Koninklijk.
Royalisme , m. Koningsgezindheid , vr.,
Royalismus , o.
Royaliste, adj. Koningsgezind. a.., m.
Koningsgezinde, Royalist, m.
Royan , m. zie Sardine.
Royatune, m. Roningrijk, o. *., Rijk,
o.; -- des cieux, Hemelrijk, Hemelsch

koningrijk , Koningrijk der hemelen,
o. ; spr. w. Au — des aveugles les borgnes sonc rois, In het rijk der blinden is eenoog koning.
Royauté , f. Koningschap , o. , Koninklijke waardigheid , vr. * r-, bij het boon-

feest, als: Payer sa --, Eenfeest aan

de gasten geven.

Royes, f. pl. zekere haringnetten.
Ru , m. Greppel , vr. , Beekje , o.
Ruade, f. dchtsruitslaan (van paarden,

enz,), o.

.u.

RUB
Rub, m. in Piemont, gewigt vacs 2s Fransche ponden.
Rubacelle , f. zekere robijn.
Ruban , m. Lint , Band , o. ; - de floret,
Floret/int, o. * .-, Staaf voor een geveerloop, yr.
Rubané , ée , adj. Gestreept.
Rubaner, V. a. (Was) bandswijze verdee-

len• *fl-, met linten voorzien (het
binnenste van het deksel eens koffers).
Rubanerie , f. Linthandel , we * -, Lintweverij,, vr. * --, Linten, o. meere.
Rubanier, m. Lintwever , m.
Rubanière , f. Lintwerkster, vr.
Rubanté , ée , adj. Bet lint bezet of voor
-zien.
Rubasse, f. Gekleurde quarz, on.
Rubéfaction, f. Kunstige huiduitslag , m.
Rubéfiant, te, adj. Eenen kunstigen huid
-tuislag
te weeg brengend.
Rubéfier, V. a. Eenen kunstigen huidwit•

slag voortbrengen.
Rubican, adj. m. , als: Cheval -, on:
*-, m. Zwartvaal paard, o.
Rubicelle , zie Rubacelle.
Rubieoud , de , adj. fam. Blozend, Rood,

Gezond.

Verwekking an een' kun.
stigen huiduitslag , o.
R ubigales , zie Robigales.
Rublgus, zie Robigus.
Rubification ,

f.

Rubine , f. , als : -- d'argent , Roode zit'

ve rerts , m.
Rubis, m. Robijn, Robijnsteen, m.; --

balais , zie Spindle. * -, fain. .Roode
puist op den neus, vr. , Robijn , m.
Rubord, m. scheepsw., Onderste rij boordplanken, vr.
Rubricaire, m. Die de kerkregelen verstaat of daarover geschreven heeft,
zie Rubriques.
Rubrique , f. Opschrift, o. , Titel , on.,
Rubriek, vr.; fig. fam. List, Streek,
vr. 'k -- , Oude regel, on , Oude ge•
woonte, vr., Oud gebruik, o. *--,
Rood krijt, o. * -, p1. Regels, die
noon bij het lezen der getijden moet
volgen , m. meerv.; ook : Rood gedruk_
te regels in het getijboek , in. tnrv.
Ruche, f. Bijenkorf, Korf, m., Huif,
vr. ; van hier : Chátrer une - , Eenen
korf uitsnijden.
Rudanier, ère, adj. ongebr. , Lomp, On.
beschoft (in het spreken).
Rude , adj. voor het gevoel , Ruw, Treed,
Hard. * - , voor het gehoor, Hard,

Ruw, Onaangenaam. •*_, voor den
smaak , Hard , Scherp , Wrang. * -,
van vegen , Hobbelig , Onge makkelijk ,
One fen. • —, Moe/je/ijk s Vermoeif
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fend , Zwaar , Ongemakkelijk, Octaan.
gonaam. * - , Hevig. Geweldig , Stork,
Onstuimnig. *., Hard , Zwaar (te ver-

dragen) ; — épreuve , Zware proef, vr.

* _, Onaangenaam, Lastig, Ongemak kelijk, Onvriendelijk , Terugstootend,
Stuitend. *-, Hard, Onvriendelijk,
Ongemakkelijk, Streng, Straf. * --,
Ongemakkelijk; Geducht. * -., in de
plantk. , Wreed (voor het gevoel).
Rudement, adv. Bard $ Onvriendelijk,
Onbeschoft ; fig. fam. Aller - en besogne, Ijverig en aanhoudend werken.

Rudenté, ée, adj. in de bouwk. , Met
koordwerk gevuld.
Rudenter , V. a. Met koordwerk vallen.
Rudenture, f. Versiering of Vulling met
koordwerk,

vr.

Rudération, f, zie Hourdage.
Rudesse, f. Ruwheid, Hardheid, Wreedheid, vr. *-, Hardheid, Stugheid,
Onvriendelijkheid , vr.
Rudiaire, m. Bekroond kampvechter , ns.
Rudiment, m. Beginsel (inzond. der La.
tijnsche taal), o. * -, Rudimenta (der
Latijnsche taal), vr. ; fig. Etre encore

an - , Nog eerst een beginner zijn.
Rudolphines , adj. f. pl. , als : Tables --,
Planeettafels (van Kepler), vr. mrv.
Rudoyer , v. a. Hard behandelen.
Rue , f. Straat , vr. ; van hier : Votre
cheval a pris on clou de - , Uw paard
heeft een' spijker in den voet getrapt;
fig. fam. hate fou h courir les rues, Sta pelgek zijn; Cette nouvelle court les rues,
Dit nieuws is algemeen bekend ; Les
rues en lont pavées, (van eene algemee•
ne zaak ,) De straten zijn er mede.
bevloerd. * -- , eene plant, Ruit,
Ruite,

vr.

Ruée, f. Mesthoop , Hoop oud stroo , m.
Ruelle, f. Steeg, vr., Steegje, o. *-,
Gang tusschen een ledekant en den muur,
m. * -, Kabinetje , o. , alwaar vrouwen
bezoeken ontvangen; van hier : fig. Cet
homme passe sa vie dans les ruelles , I1
va de - en -, Deze man brengt zijn'
tijd in het gezelschap der vrouwen
door , Hij is een vriend van den om•
gang met vrouwen; Briller dans les rum
elles, Bij de vrouwen gezien zijn.
Ruellée, f. Rand van kalk, m•
Rueller, v. a, als : - la vigne, Een pad
tusschen de wijnstokken maken.
Ruer, v. a. (Met geweld) werpen, gooi.
jen, smájten; fam. - de grands coups,
Geweldige slagen doen. * - (se) , v. pr.
Net geweld vallen (op , sur). *.....
V. n. Werpen ; fam. - a tout et b travers,
In het wild er onder slaan, 1Vaar
,
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RUGI

ails kanten van zich afslaan. *
van paarden , enz. , Achteruit slaan;
van hier : -- en vache , Met den voor.
poot slaan.
Rugine, f. Tandvijl, Beenvijl, vr.
Ruginer, V. a. , als : -- un os , Een been

afvijlen.
Rugir, v. n. Brullen, (Brieschen.)
Rugissant, te e adj. Brullend , Briesehend.
Rugissement , m. Brullen , Gebrul , o.
..Rugosité, f. Ruwheid, Rimpeligheid , vr.
Rugueux , use, adj. in de plantk. , Ge ri m•
peld.
Ruillée, f. Aanstrijken der dakpannen,
enz., o.
Ruilier , V. a. ,anstrij ken , Bestrijken.
ltu^ ne , f. Verval , o. , Verwoesting , vr.;
Etre en —, Vervallen zijn ; Toniber en
— , Versvallen ; van hier : (veroud. , ) gat.
tre une place en —, Eene vesting beschie.
.ten; fig. Battre q.q. en —, Iemand (bij een'
twist) uit het veld slaan ; fig. Verlies
an vermogen , o., Ondergang , m. ; ook:
yerivoesting , vr. , Bederf, o. * —,
pl. Ruines , Puinhoopen , Bouwvallen,
Vt. messy. , Ruinen , vr. meere. ; van
hier: Pierre de ruines, Steen met de
natuurlijke voorstelling van oude bouw
schilderk. , Bouw.-valen,m.*id
val , m. , Rune , vr.
Ruiner , V. a. Vernielen, Verwoesten,
Bederven. * —, In het verderf store n , arm maken-,- Den ondergang van
... te weeg brengen. * — ; in de bouwk.,
Inkerven, Insnijden , Groeven. * —
(se) , v. pr. Vervallen, Te gronde gaan,
Bedorven worden ; ook : Zich ongelukkig of arm maken, Zich ruïneren.
Ruineux,' use , adj. Bouwvallig ; fig. Batir
stir des fondemens —, Op eenen zand
bouwen. ` —, Verwoestend, Ver-grond
Schadelijk , Het verlies van-derflijk,
een vermogen te weeg brengend.
Ruinure, f. Insnijding, Groef, vr.
Ruisseau , m. Beek , vr. , ` spr. w. Les pe„

tits ruisseaux font les grandes rivières,
.._ Vele kleintier maken een groot , 211e
baat helpt, Alle baatjes helpen. * —,
Goot (cuter straat), vr. * —, Stroom,
.Jloed , m.; Ruisseaux de sang , Stroomen bloedt , m. meerv.
Ruisselant , te , adj. Vlietend , Stroosnetsd.
Raisseler, v. n. Vlieten, Stroomen.
Ruin , m. Rum , m.
Rina, f. eene godin der Romeinen.
Rutnb, zie Rhumb.

Rumen, m. .Eerste maag der herkaan.
wende di=eren, vr., zie Panse.
$u jury , f. Rumoer, Oproer, Geweld,
Qttaas, o. * — , Gerucht , e.

RUTI
Rumia, Rumilia, f. zie Rums.
Ruminaus, m. lierkaauwende dieren s o.
meerv..
Ruminant , te , adj. Herkaauwend.
Rumination , f. Herkaauwen , o. ; fig. 0•
verpei nzi ng , vr.
Ruminer, V. a. Herkaauwen; fig. Fier.
kaauwen , Overpeïnzen, Overdenken,
* __, V. U. Herkaauiven; fig. — sur q.
ch. , Iets overpeinzen, Over iets na.
denken.
Rummeh , m. Riet , o. waarvan de dra bieren hunne lansen maken.
Runcina, f. bij de Rom. - , zekere godin.
Runciné, ée, adj. Tandvormig.
Rundstyke, m. eene Ztiveedsche koper munt.
Runes , f. pl. Runen, vr, meerv.
Runique , adj. Runisch.
Rupesrral, le , adj. Op rotsen groei/end.
Ruptile , adj. Openspringend.
Ruptoire, adj. m., als: lvlédicament —a
on : * —, m. zie Cautere potentiel.
Rupture , F. Openbreken, o. * —, Breken , o. , Breuk, vr., zie ook Hernies
fig. Breking , Breuk, Schending , vr.;
-- de la - paix , Vredebreuk, vr. * —,
bij schild., Vermenging der. kleuren , vr.
Rural, le , adj. Landelijk; Fonds rurauz,
Bezittingen in landerijen , vr. mry •
Ruse, f. List , Loosheid , vr.
Rusé , be , adj. Listig, Loos, Doortrapt,
Geslepen ; pop. C'est un — matois , Het
is een slimme vos. ' —, na. Looze
vent, m.
Rusée , f. Geslepene vrouw , vr. of mei:ie , o.
Ruser, V. n. List gebruiken. * —, van
wild, Omwegen nemen.
Rusina f. Veldgodin , vr.
ltusma, m. zeker liaarverdrijvend middel.
R uscor , m. Veldgod, m.
Ruspone ,' m. eene munt te Florence.
Rustaud , de , adj. Boersch , Lomp. • —,
m. Lomperd, Vlegel , m.
Rusticité , f. Boerschheid , Lompheid, vr.
Rustique, adj. Landelijk. *—, Onbe•
bouwd, Natuurlijk, Wild. *—, Boersch,
Lomp , Onbeschaafd. * —, in de bouwk. ,
Boersch gebouwd.
Rustiquement, adv. Boersch, Onbeschaafd.
Rustiquer, V. a. Op de wijze der boeren•
woningen bestrijken. * —, Ruw behouwen.
Rustre, adj. Lomp , Onbeschoft. ° —s m•
Onbeschofte vlegel, Groote lomperd, m.
Rut, m. Bronsttijd, m.
Rutilant, te, adj. in de > scheik., Rood.
achtig.
Rutina, zie Rusina.
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Rutoir, zie Rotoir.Ryksdale,f Bene Deensche mant (van-f2.o7.)
Ryder, m. Rijder (d. I. goudmunt van Ryptique , adj. Afdrijvend , Zuiverend.
I 14. of Bene zilvermunt van f 3.x5. , Rythme, zie Rhythme.
anders dukaton genoemd) , m.

S.
S , m. de negentiende letter der letterlijst , S, vr.
_Sa , adj. pron. f. zie Son.
Sabaries, f. pl. bij de oud. , zekere feesten.
Sabatte, f. scheepsw. , , dnkerschoen , m.
Sabbat, m. Sabbat, m. * -, Bijeenkomst
der tooveressen in den nacht, vr., Hek
Geweld, Ge.-senabt,m.;fig
tier , Geraas , o.
Sabbatins, f. Wijsgeerige redetwist in
de scholen, m.
Sabbatique, adj. enkel in: Année -, Sabbatjaar, o.
Sabéisme, m. 4anbidding van het vuur,
de zon , en de sterren , Sabe'ismus , o.
Sabine , f. Zevenboom , m.
Sabinite , zie Brathite,
Sabisine, zie Sabéisme.
Sable , m. Zand , o. ; Bain de --, Zandbad, o.; - de ravine, Drijfzand , a.;

- mouvant , Stuifzand, o. ; fig. Bitir sur
le-, Op tenon zandgrond bouwen. *-,
in de geneesk., Zand , o. * --•, Zand.
looper , m. ; van hier : Manger du -,
(scheepses.,) Het uurglas te vroeg om
om zijne wacht te verkorten.-kern,
* -, bij giet., Gietzand, Zand, o.
Sabler, v. a. Met zand bestrooijen , Be.
zanden ; - avec du gravier, Begrinten;
van hier: - l'acier, Zand op het staal
werpen. •—, Door de keel jagen, In
eens uitdrinken.

Sableux , use, adj. Zandig, Waarin zand is.
Sablier,, m. Zandlooper,, m. *--, Zand
-koer,m.
Sablière, f. Zandkuil, m., Zandgat , o.
in de bouwk., Rib , v.r., Dunne balk, m.
Sabline, adj. f. In het zand groeijend,
S.ablon , m. Schuurzand , Zilverzand P.
Sablonner, V. a. Met zand schuren.
Sablonneux , use , adj. Zandig.
Sablonnier, m. Zandverkooper, m.
Sablonniere, f. Zandgroef,vr. , Zandkuil ,
ns. * --, bij giet. , Zandbak , m. , Zand kist, -vr.
,

Sabord, ri. scheepsw. , Poort , vr. , Poortgat , o. ; —"de chasse , goorste poort,
vr. ; — de retraite on de salute barbe .,
Spiegelpoort, vr.; - . de4harge,Bal.
lastpoor-t., vr.

Sabot, m. Klomp, no., Houtsblok, o.
fig. fam. On 1'a vu venir Is Paris avec ses
sabots , Hij is op Benen stroowisch ko.
men aandrijven. *-., Koperen sieraad
aan den voet van een kabinet , enz.,
o. * — , Hoef, M. * —, Drijftol,
Zweeptol, m, , zie ook Dormir. °-.,
Ifoetkuipje , Voetbad , o. * _, naam
van onderscheidene werktuigen , die allen min of meer naar eenen klomp- ge
-lijken.
Saboter, V. n. Met den drijftol spelen.
Sabotier , m. Klompenmaker , m. * -, lemand , die klompen draagt ; van hier:
Danse de -, Dans op klompen, m.
Sabouler, v. a. pop. Heen en wear trekken.
Sabre , m. Sabel, vr.
Sabrenas, na. w. gebr., lCnoeijer , m.
Sabrenasser , Sabrenauder , v. a. w. gebr. i
Slecht bewerken, Verknoei jen.

Sabrer, V. a. Met 'de sabel houwen; fig.
fam. Spoedig afdoen.
Saburral , - le , adj. , als: Maladie saburrale,
Verstopping der eerste wegen, vr.
Saburre , f. Verslij ming of Verstopping der
eerste wegen , yr.
Sac , m, Zak, no.; - h blé , Korenzak,
m. ; — de b1, Zak koren., no.; -r
de florins , Zak guldens , m. ; —kok*.-s,
vrage, Breizak, m.; -- de nuit ; ;
Reiszak, m. ; van hier,; Cul-de-sac
zie Cul-de-sac; fig. Plaats, welke geen
uitzigt op bevordering geeft, vr.,; fig.
fam. Prendre d'un -- deux moutures,
Zich tweemaal laten betalen ; Prendre
son — i et ses quilles, Zijne biezen pak ken; litre pris la main dans le -, OP
better daad betrapt worden ; C'est la
meilleure pièce de son - , Dat is het
beste voor hem; Voir Ie foifd du -, De
zaak doorzien; Juger sur 1'étiquette da
-, Naar den schijn oerdeelen; Mettre
q• q. au -, Iemand overtuigen , Hun
buiten staat stellen, am te antwoorden ; Homme de - et de cords, Galgaas,
o. , Schurk , m. ; - percé , Doorbrenger,

a vin , Zuipzak , m• ; Se couvrit
d'un -- mouillé ,_ Zich met Bene kale
uitvlugt pogen te redden ; I1 ne saurait
0
m. ; -
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sOrtir du — que ce qui y eet, Tdp eens
meer vi: een vat, dan et in is; Au.
taut pèche celui qui tient Ie —, que ce•
lui qui met dedans, De heler is zoo
goed , als de steler ; Le — est. plcïn, De
kerfstok is vol. * — , als maat, Zak, M.
*—, zeker boetkleed , Zak, m.; Se couvrir
de — et de cendres , In zak en assche
gaan. * —, bij wondh. , Zak , Etter.
zak , ns. * -- , hij regtsgel. , d kten.

zak , Zak , m. ; van hier : Vótre affaire
est dans le — , Uwe zaak heeft haar
beslag. * —, bij vissch. , zeker net

Zaknet, e. , Zak , n:. s—,, in de ontleedk., als: — lacrymal, Traanzak, m.
* —, in het krijgsw. , Plundering, Ver.
woesting , vr.
Saccade, f. Schielijk terug trekken van
den toom, o.,Ruk,m. *—,Ruk,Stoot,
m. , Schudding , vr. * — , bij schrijfineest.,

Ongeregeldheid, Slingering, vr.
Saccader , V. a. Den toer's schielijk terug
trekken.
Saccagément , m. Plundering , vr.
Saccager , V. a. Plunderen , Ferwoesten ;
fig. fam. Overhoop smijten, Hot onder

boven werpen.

-ste

Saccageut , m. Plunderaar, m.
Saccatier , m. Kolenvoerder , m.
Saccharifère, adj. Suiker bevattend.
Saccharin , ne , adj. zie Oxalique.
Saccharbide, adj. Suikerachtig.
Saccholacte , m. IJTel ksui leerzuur zout p o.
Saccholactique , adj. Melksuikerzuur.
Saccophores ,- m. pl. zekere dweepers, die

zich met zakken kleedden.
Saccolaire , m. veroud. , Goochelaar , m.
Sacéennes , Sacées , f. p1. zekere feesten

der oude Perzen, enz.
Sacellaire , m. bij de Cr. keizers., Beurs.

drager, M.
Sacerdoce, in. Priesterambt, Priesterschap , o. *—, Priesterdom, o., Priesterschap , vr.
Sacerdotal , Ie, adj. Priesterlijk.

Sachée, f. Zak vol , Zak, m. *—, van
spijkers , zie Pochée.
Sachelet, m. veroud., zie Sachet in de i.

be seek.
Sacher , V. a. veroud. , Zakken.
Sachet, m. lakje , o. *—, bij wondh., Zak-

j e, Matrasje, o.
Sicki, m. in Japan , enz., Rijstbier, o.
Sacoches, f. pl. Dubbele lefren zak voor
reizigers 'te paard , m.
Sacome , in. zie Moulure , on Prof! de
moulu.rg.

Sacquageria I" weleer, Belasting op eiken
zak: hrvn , enz. die naar de markt
t$nt ,' vr.
,

Sacquatier s zie Saccatier.
•
Sacquier, m. scheëpsw., Opziener over

he.t, zakken , m.
Sacraire, m. bij , de Rom., Huiskapel, vr•
Sacramentaire, m. Sacramentboek, o.
Sacramentaires , m. pl. bij R. K. , Ketters
ten aanzien der sakramenten , m. mrv.
Sacramental , le , adj. Tot de sacramenten

behoorende ; Mot — , Sacramenteel
woord, o. ; Mots sacramentaux, Paroles
sacramentajes, Sacramenteele woorden,
o. meere.; fig. fam. lYlots sacramentaux,

Wezenlijke woorden (tot sluiting eenei '
zaak), o. rneerv.
Sacramentalement, adv. Sacramenteel.
Sacramentell, lie, adj. zie Sacramental y Mod,
—, zie Mot sacramental ; Paroles sacranaentelles, zie Paroles sacramentsles.
Sacramentellement, zie Sacramentalement.

Sacre, m. Zalving , Wijding, vr. *—,
zekere valk , Reigervalk , in. * —' wel eer, Wijfje van den reigervalk, o.
Sacré, ée, adj. in de geneesk. , Geducht,

t'reeseiijk; van hier : Mal —, zie
,Epilepsie; Feu —, zie Lrysipéle. * —,
in de ontleedk., Pan het heiligbeen
(Os sacrum). *--, Ge/sell/gd , Gewijd,
,blei lig ; Ordres sacrés , Heilige orden ;
yr. meerv. ; Livres sacrés , Gewijde

boeken , De schrift , be heilige schrift,
Het oude en nieuwe testament , De bijbel ; Hisroire sacrée, Gewijde geschiedenjs, vr.;collége , Collegie der
kardinalen , o. ; fig. 11 n'y a riep de -pour lui , Niets is heilig in zijne ee-

gen , Hij laat zich door geene beginselen van godsdienst in iets terug hou•
des;. * — , Met zorg bewaard wordende, Heilig. *—, m. Geheiligde, Hei.
_liga, Gewijde, o.
Sacrement, m. Bondzegel , Sakrament , o.;
van hier: Recevoir les sacremens, De
'

sakramenten ontvangen ; S'approcher"des.
sacremens, Biechten en aan het avond
gaan ; Fréquenter les • sacremens -,mal

Dikwijls biechten en aan het avond
gaan ; Le saint — ( de l'autel) , zie-mal
Eucharistie. * — , Huwelijk , o.
Sacreer, V. a. Heiligen , Wijden , Inwij.
den, Zalven, Huldigen.
Sacret, m. weleer, Mannetje van den rei
-gerválk,o.Riam
Sacrifiable, adj. w. gebr., Wijdbaar, Of-

ferbaar.
Sacrificateur, m.Oferpriester, Oferaar,m.
Sacrificatare , f. OfJ'eramb t , Offerpriester
schap , o.

Sacrifice, nm. Offer , o.; — expiatoire,

Zoenofer, o.; fig.'Ofer, e., Opofering , vr.
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Sacrif er, v. a. Offeren , Ten of er .brengen;
van hier : — aux graces , .lan de gsa.
tien offeren. *-, Opofferen. *-, Prijs
geven , Vaarwel zeggen. * -, Beste.
den, Toewijden, Opofferen. *_(ge),
V. pr. Zich opofferen.
Sacrilége, m. Heiligschennis , vr. * --,
Hei ligschender , m. * - , adj. Heilig.
schendig , Goddeloos , Perfoeijelijk.
Sacristain, m. Kerkbewaarder, Koster s
Sakristein, m.
Sacristie, F. Gerfkamer, Sakristie, vr.
* .., Mislezen, Bidden, o. *—, Hetgene eens sakistie bevat.
Sacristine , f. in nonnenkloosters , Bewaarster der sakristie , vr.
Sacro , woord van zamenstelling, in de ontleedk., Betrekking hebbende op het

heiligbeen ; als :
Sacro-coccygien , m. Spier van het heilig
vr.
-ben,
Sacro-coccygienne , f. Verbinding van het

sluitbeen niet het heiligbeen , vr.
Sacro-fémoral , in. Groots spier van het

achterste der bil , vr.
§ Sacrum, m., ook: Os -, in de ontleedk.,

Heiligbeen , 0.
-Sadder, m. zeker boek, Sadder, m.
Sadour, m. zeker net.,
Saducéens , m. pl. Sadduceërs, Saddu.

ceën , m.
Saducéisine, m. Leer der Sadduceërs , vr.
Saette, f. on;ebr., Pijl, m.
Saffre , zie Safre.
Safran, m. Saffraan , m. *-, scheepsw., als:
- de l'étrave , Loefhouder , m. ; - du
gonvernail , Klik of Hak van het

roer, m.
Safrané , ée , adj. Met saffraan toebereid
of ,gemengd. * -, Safraankleurig, Met
saffraan geverwd ; fig. Lam. Safraan-

kleurig, Geel, Geel als saffraan.

saffraan toebereiden.
* - Met saffraan verwen.
Safranier, m. pop. w. gebr., Slecht mensch,m.
Safraniére, f. pop. w. gebr. , Slechte vrouw,
vr. of meisje , o.
Safranière , f. Saffraan. d', o.
Safre , adj. veroud. , Aangenaam , Lief.
Safraner , V. a. Met

°Safre , m. (Saffre ,) bij scheik. , Kobalt

, o.

-.oxyde,*Kbaltuw

Saga , f. in de Noordsche fabell. , Saga , vr.

* - , zeker boek der Scandinaviérs ,
Saga, vr.
Sagace , adj. Schrander.
Sagacité , f. Schranderheid, Scherpzinnig

vr.
Sagaie , f. Sagaai , vr.
Sagamité, m. zeker deeg.
Sagapénum , m. zekere gom.
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S^.gapin,adj:f. als: Gomme'.i,zie Sagapénum.
Sage, adj. Wijs , Perstandig , Schrander.
* - , Ingetogen , Beiaard , Matig ; van
hier : Cet enfant est - , bleu - , Dit
kind is zoet , zeer zoet. * --, van
vrouwen en muisjes, Zedig , Kuiscis
Eerbaar. * - , bij wijze van waarschuw
wing, als : Soyez -, Wees voorzigtig,
Pas op, Wees op -uwe hoede. *-, van
dieren , Mak , Gedwee , (elders : Zin.
nig). * - , in de schilderk. , Eenvoudig.
* _, m, Wijze, m.; inzond. van Salomo , als : Le - dit dans sea proverbes ,
De wijze Salomo zegt in zijne spreu.
ken. * - , als : Les sept sages de la
Gréce, "De zeven wijzen van Grieken.
-

land. * -, bij de .alchimisten, Groat
meester , m.

Sage-femme, f. Vroedvrouw, vr.
Sagement, adv. Wijselijk, Verstandig,
Met beleid , Voorzigtig. * - s in de
rijsch., Zacht, Zachtkens.
Sagesse , f. Wijsheid , Schranderheid, yr.,

Beleid, o. *-, Bescheidenheid, Zedigheid, vr. * - , Eerbaarheid , vr.
* -, Eenvoudigheid, vr.
Sagittaire, m. in den zodiak, Schutter.,
Boogschutter , nm.Sagictaria, f. bij LINNEUS, geslacht van
planten.
Sagittal , le , adj. in de ontleedk. , Naar
tenen pijl gelijkende, Suture sagittale,
Pij/nood, m.
Sagou, m. ,zeker deeg , Sago , vr. * --,
als : Palmier-sagou , zie Sagoutier.
Sagouin , in. pop. Morspet, Onhebbelijk
mensch, m.
Sagouine , f. pop. Morspot, OnhebbAi e
vrouw , vr. of meisje , o.
Sagoutier, m. Sagoboom, ns.
Saguetter, v. a. ongebr., Me•t zandzakjes
slaan. s'-, Vergiftigen door het aan.
raken van het gezigt met vergiftigde
zakjes.
§ Sagum, m. bij de Rom., Lange krijgsrok , m.
Sagume, f. bij de ouden, Lange krijgsrok ,
in. * -, Borstel der goudsmsde-n , ter
reiniging van hun werk , na.
Sagumeter, v. a. bij gondsm. , Barstelen,
Schuijeren, Reinigen.
Sagumette, zie Sayette.
Saignant, te, adj. Bloedend , fig. La plaie
est encore toute saiguante , De wonde

bloedt nog.

-heid,

Saignée, f. dderlating, Lating , v>r.;
spr. w. Selon le bras la - , Men snoet

de tering naar de nering zetten. * _,
Greppel, .Doorsnijding (tot afleiding,
enz. van wafer) , vr.
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Saignement, m. Bloeding vr., — de nez,
Neusbloeding, vr.
Saigner, V. a. Aderlaten, Laten; van hier:
-- la viande , Het vleesch van bloed zui,

maine salute , Goede iweek , vr. ; Lundi ,

etc., Maandag, enz.. voor Paschen , m.
*—, Heilig, Eerwaardig, Plegtig.
*—, m. Heilige , sn.; spr. w. 11 ne salt
k quel — se vouer , Hij weet niet , wat
veren. * —,Aftappen,, ,Elfsteken , 4fhij beginnen zal; Vaut mieux s'adresleiden ; fig. Geld afpersen, Doen bloeser à Dieu qu'à ses saints , Het is beter,
den. *-- (se), v. pr. Zich zelven ader
dat men zich tot den heer wendt , dan
Veel geven, Meer &even-laten;fig.
tot zijne bedienden. * _, Heilige, o,;
dan men haast kan, Zich zelven van
Le — des saints, Het heilige der heili.
het noodure berooven. * — , v. n. Bloe.
gen. * —, als : La -- Jean , Sint jan ;
den; -- du nez, Uit den neus bloeden;
van hier : L'église -- Jean , De Sintfig. Den moed verliezen, Achteruit
Ians -kerk , yr.
krabben; ook: Zijn woord niet houden,
Achteruit krabben; La plaie saigne Saint-aubinet , m. Touwbrug , vr.
encore, De loonde bloedt nog; Le coeur Sainte•barbe , f. scheepsw., IKruidkamer,g
Konstabelskamer, vr.
me saigne, Het hart bloedt mij.
Saigneur, m. fan. w. gebr., .derlater, Saintement, ado. Heilig.
Sainteté , f. Heiligheid, vr. *—, Zuiver•
Vriend van aderlaten , m.
beid, vr. *—, een titel , Heilig•
Saigneux, use, adj. Bebloed , Bloedig.
held, vr.
* —, bij slag., als: Bout — , Halsstuk
Saique, f. Klein Grieksch koopvaardij
(inzond. van een schaap) , o.
schip , Saiek , vr.
Saillant, te , adj. Uitspringend , Vooruit.
springend, Uitstekend; fig. Uitstekend, Saisi, m. Schuldenaar, wiens goederen
beslagen zijn, m.
Uitmuntend.
Saisie, f. Beslaglegging, vr.
Sailler, v. a. scheepsw. , Hard trekken om
Saisin , m. zekere 'soort van laken.
een touw aan te halen.
Saillie , f. in de bouwk. , Uitstekende ge- Saisine , f. scheepsw. , zeker touw.
deelte, o. ; ook: Uitstek, " o. *--,-- Saisir-, V. a. Grijpen , Pakken , Vatten;
yan hier : --- I'occasion , De gelegen
Sp rong , m., Uitspringen , o. ; Par sail.
aangrijpen , waarnemen. * —, bij-heid
lies , Met sprongen , Met gulpen. * —,
regtsgel., Beslaan , Beslag leggen op,
fig. Onbezonnenheid, Buitensporigheid,
In beslag nemen. * —, Bevangen, Aan
Zotte kuur , vr. * —, Vervoering van
Bestormen , Overvallen , Zich-gríjpen,
toorn, vr., Toorn, m., Woede, Grammeester maken van; ook: Vervullen;
schap , vr. * — , Vervoering van vreugJe suis saisi d'admiration,,, Ik ben ver .
de, Blijdschap , P'errukki ng , vr. s—,
vuld , opgetogen van bewondering ;
in de letterk. , Levendige gedachte , vr.,
Etre saisi, Getroffen zijn. *—, VatVernuftige inval, m.
ten, Bevatten, Begrijpen. *— (se ) ,
Saillir, V. n. Ontspringen, Uitspringen.
V. pr. Zich meester maken (van, de) ,
* —, V. n. irr. Uitspringen , Uitsteken.
Vatten , Pakken , Grijpen; ook : Vast
* —, V. a. Bespringen, Dekken.
zetten , Pakken.
Sain, ne, adj. Gezond , Gezondheid ge.
nietende; van hier: Revenir — et sauf, Saisissable , adj. Dat in beslag genomen
kan worden.
Frisch en gezond sveérkomen, Welbe.
houden terug komen. * — , van andere Saisissant , te , adj. , als : Froid —, Plot•
selinge koude, vr. *—, m. Degene,
dingen , In goeden staat. * — , ten aan
die beslag legt.
ziel, enz. Gezond, In canon-ziendr
goeden staat. * —, Gezond, De gezond. Saisissement, m. Schrik, m., Ontroe•
ring , vr. ; -- de coeur , Beklemdheid
beid .bevorderend. * — , scheepsw., als:
-

Cóte saine, Zuivere kust, Kust, die
7,26n zonder gevaar naderen kan , vr.

Sainbois , m. zie Garou.
Sain-dour , m. Varkensvet , o., Reuzel,
on. en o.
Sainement, adv. Gezond; fig. Gezond.

Saine , zie Seine..
Sainette , F. Kleine zegen , vr.
Sainfoin , m. Sp aansche klaver , vr.
Saint , te , adj. Heilig, Zuiver, Rein
Sint ; van hier: Saint•Esprit, .Heilige
-

geest,

M.

;

--

Paul, Sint Paulus; Se..

des harten ,

vr.

.

Saison , f. jaargetijde, Saizoen, o.; van

: — nouvelle, Voorjaar , o., Lente, vr.; Arrière-saison , Najaar, o.,
Herfst, us. *--, Tijd, m. , waarin
iets verrigt wordt, of waarin men

hier

iets heeft; — des semailles, Zaaitijd,
Geschikte tijd,

m.; fig. Regte tijd,
Gepaste tijd, m.

Sakéa, f. zeker feest bij de Cappadocilrs.
Sakki, m. in Japan , Rijstbier , o.
Sala ' M . gebed bij de Turken.
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Salabre, f. zeker vischnet.
Salace , adj. Zout (van nature).
Salade, f. Salade, Sla, vr.; - de céleri,
Selderijsalade, vr.; Cueillir une -,
Salade plukken. * -, Brood en wijn,
welke men aan paarden geeft, eer men
ze in den stal laat gaan; fig. fam. Donner one - h q. q. , Iemand doorhalen.

Saladier, m. Saladeschotel , 9n. * --, Sa'
ladeëmmer , m.
Salage , m. Zouten , Inzouten , o.
Salagraman, m. Holligheid in zekeren

steen.
Salaire, m. Loon , 3n. en o. Salaris , o. ;
fig. Loon , m. en o.
Salaison, f. Inzouten, Zouten, o. *--,
Inge .outen eetwaren, (b. v. gezouten
vleesch, visch, enz.,) vr. meerv.
Salam, m. on : Pierre de -, Salamsteen,m.
Salamalec, m. fam. Diepe buiging , vr.
Salamandre, f. Salamander, m. *-, Sa.
lamander, Kuurgeest , m.
Salamanie, f. bij de Turken, zekere rieten

fluit.
Salambo, f. zekere godin bij de oude Ba•
bijl., de Venus der Grieken.
Salant, adj. m. , als : Marais -, Zout.
moer , o.; Polis -, Zoutput , M.
Salarié, in. Bezoldigde, Loontrekkende , m.
Salarier, V. a. Bezoldigen, Salariëren,
B floonen.
Salaud, de, adj. pop. van kinderen , Mor.
sig , Slordig.
Salbande , f. zie Lisière d'nn felon.
Sale, adj. Morsig, Smerig , Vuil , On.
rein; fig. Puil, Onkuisch; ook: Laag,
Gemeen , Schandelijk ; fig. Votre cas
eat—, liet is een leelijk geval voor u.
*-, scheepstiv.,

als:

Cote -,

Gevaar.

lijke kust , vr.
Salé, ée, adj. Gezouten. *-, Zout ; Source
salée , Zoutbron , vr.; Eau salée, Zout
water. o. ; fig. Puntig, Geestig ,Scherp.
* --, m. Gezouten varkensvleesch , Var.

kenshuspot, o.; CBtelettes de - , Tamar.
kencri bbe tj es , o. meerv. ; Petit-salé, Ge
jong varkensvleesch, o.; ook:-zouten

Hoofdkaas, vr.
Salègre, m. zeker deeg , hetwelk men aan

zieke kanarievogels geeft.
Salègres , m. pl. zekere steenachtige stoffen.
Salement, adv. Morsig, Vuil, Onzindeijk.
Salep, m. Salep, vr.
Saler, v. a. Zouten; van hier : -- le pot,
Zout in den pot doen.
Saleron, m. Bakje van een zoutvaatje,
lvaarin het zout is , o.
Saleté, f. Vuiligheid, Morsigheid, vr.
* -, Vuilheid, Smerighe i d , Morsig.
heád, vr. *--, pl. Saletés, 1^uile taal, yr.
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Saleur, m. -Zouter, - Inzouter, m.
Salieianat, m. zeker orgelregister.
Salicoques , f. Alikruik , vr.
Salicor, in. , Salicorne , f. geslacht Van
planten , Kraalkruid, o.
Saliens , adj. m. pl. Salisch.
Salière , f. Zoutvat , o. * - , IF'erktuig ,
in de gedaante van een zoutvaatje ,

tot het zetten van edelgesteenten , o.
* --, Holte boven de oogen der paar
vr.
-den,
Salifiable , adj . In zout te veranderen.
Salification, f. Zoutmaking , vr.
Saligaud , de , adj. pop. Morsig.
Salignon, na. Zoutbrood , e.
Salin, m. Zoutbak, m. * -, -Potasch , vr.
* - , een visch. *-,ne,adj. Zoutach-

tig.
Salinage , m. Tijd , welke besteed wordt
om zout te maken, m.
Saline , f. Gezouten v-leesch, o. * - , Zou te visch, m. ; Marchand de -, Zoute vischkooper, m. * -, Zoutkeet, vr.
Salinier , m. in de glasfabrijken , Degene,
welke de alkali uit de soda trekt.
Salins, m. pl. zekere wijze .van visschen.
Salique , adj. , als : Loi -, Salische vet ,,
(volgens welke de kroon niet erfelijk
was in de vrouwelijke linie,) vr.
Salir, v. a. Bevuilen, Bemorsen, Morsig
maken, Vuil maken; fig. Bezoedelen.
* - (se) , v. pr. Zich bemorsen , Zich
morsig maken. • -, Vuil worden,
Den glans verliezen.
Salisouri, m. een boom.
Salissant, te, adj. Dat ligt vuil wordt,
Pies.
Salisson , f. pop. Morsebel, Slont, vr.
Salissure , f. Smet , Morsigheid, vr.
Salivaire , adj. Tot het speeksel behooret•
de; Glande -, Speekselklier, vr. ; Conduit - , Speekselbuis , vr.; Suc -, Speek selsap, o.
Salivant , te , adj. , als : Remède - , on
* _, m. Middel, om de spe e kse lv loei

jing te bevorderen , o.

Salivation, f. Speekselvloeijing , vr.
Salive , f. Speeksel, o.
Saliver, V. n. Kwijlen.
Salle , f. Zaal , vr. ; - k manger, Eet•
zaal, vr.; - à festins , Feestzaal, vr.;
- d'armes, Schermzaal , vr.; Prévóe
de -, Onderschermmeester, m• *-,

Dansschool , Danszaal, yr. * "- q Omplant perk in eenen tuin , o.
Salmi, m. ,Ragout van gebradea gevogel•
te , vr.

Salmigondis, m. KomPosr, Ragoft vast
allerlei opgewarmd vleeseh, vr.
Saloir , m. Zousbak , Zoutpot. rx., Zouk .

vat, o.- •-=°, Pleeschkulp, vr. , Pleeschstander , m. Salon , m. Groots zaal (in eens woning),
vr., .Salon, m.; Dans les salons, Onder
de aanzienlijke lieden.
Salop, zie Salep.
Salope, F. fain. Morsebel, Slons vr.; fig.
Slet , Hoer , vr.
Salopement , adv. w. gebr., Morsig.
Saloperie , f fain. Morsigheid, vr. * -,
f

Vuile taal, vr.
Salorge , m. Zoutmagazijn , o.

Salpétre , m. Salpeter , o. ; Vif comme (du)

-, Zoo levendig of vlug als kwikzilver .
Salp@trier , mn Salpeterberei der , m.
Salpétrière, f. Salpeterfabrijk, vr.
Salpingo-malléen, m. zie Muscle interne du
marteau.
Salpingo-pharyngien, adj. , als : Muscle -,

on: * -, m . zekere spier.
Salpingo-staphylin , adj`. , als : Muscle -(interne), ot : * -, m. zie Muscle péristaphylin interne.
Salplicat , m. zeker Japaneescl$ vernis.
Salsepareille , F. Salsapari lla , vr.
Salses, f. pl. Lrechtvolkanen , m. meers.
Salsifis, m'. in de plantk. , Boksbaard, m.
Salsugineux, use, adj. Zoutdeelen bevat tende.
Saltaire, m. bij de Rom. , Rentmeester, m.
Saltateur, in. Springer, sis.
Saltatión, f. Springkunst , Kunst der na
, vr.
-botsing
Saltimbanque, m. Kwakzalver, m. ; fig.
fan. Kwakzalver, Schreeuwer, m.
Saluade , f. veroud. , Groet , m. , Bui.
ging, vr.
Salubre , ad-j. Gezónd , Heilzaam.
Salubrité, f. Gezonf dheid, Gezondheid bevorderende hoedanigheid , vr.
Saltier, V. a. Groeten , Begroeten. a` --,
,

Een bezoek bij iemand afleggen, Ge-

luk %ensclhen. *-^, Eerbied bewijzen.
* ._, Uitroepen ; Etre salué empereur,,
Voor keizer worden uitgeroepen. * -,
met .geschut, énz. , Sulueren. * _,
schè psw. , als : La met salue la terre ,

De schepen moeten salueren, wanmeer
zij voor een fort ankeren. * - ( se) ,
V.
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pr. Elkander groeten.

Sálure , f. Zoutighei d , Zoutheid , vr.
Saint , m. Groet, m. , Groeten , e. , Groe.
ting,, Begroeting, vr. *-, bij de troe.
pen, enz. , Salvo, Saluut, o. *-, in
opene brieven , enz. , Heil , Saluut • o.
* _, Boil, Behoud, o., Welvaart, vr.,
Welzijn , - e. spr. w. A bon entendeur

, Voor den wijze is een half woord

genoeg. *.jf in de R. K. kerk , Lof,

o. * -, bij de Christenen , heil , Eeuwig heil , o. , Zaligheid , vr.
Salutaire , adj. Heiizaarn, Heilrijk.
Salutairement, adv. Heilzaam, Yoordeelig,
Nuttig.
Salutation , f. Greeting , Begroeting , vr. ;
— angélique, zie Ave Niaria.
Salvage , m. , als : Droit de -, Strand.
regt , Bergregt, o.
Salvatelle , f. zekere adertak.
Salvations , f. pl. bij regtsgel. , Schriftelijke antiwoorden , o. meerv.

Salve , f. bij krijgsl., Salvo , o.
§ Salvé , m. Gebed aan de H. Maagd (bij
de ter doodbrenging van eenen misda.

diger) , 0.
§ Salvia , f. Salie , vr.
Samare, f. Vrucht van den olmboom ,
enz., vr.

Sambouc,, m. zeker welriekend hout.
Samedi, m. Zaterdag, m.; - saint, ZO.
turdag voor paschen , m.

Samequin , m. zeker Turksch schip , Samkijn , vr.

Samestre , m. zeker rood koraal.

Samier , m. zekere rotssteen.
Samis, m. zekere stof.
Samnites, m. pl. bij de oud., zekere kamp vechters.
Samoreux , m. Samoreus, m.
Samosateniens, Satmostaniens, m. pl. zeke-

re kettet's in de derde eeuw.
Samoa! , Samour, m. in de Levant, zie
i(lartre sibeline.
Sampit, m. zeker wapentuig op Borneo.
Sampogne , f. zie Sourdeline.
Sampséens , m. pl. zekere oude ketters.
Samscrit , te , zie Sanscrit.
Samson , m. geestrijke drank in Sina.
Sanas , m. zekere katoenen.
San-benito, m. Kleed, hetwelk degenen

aanhebben , welke door de inquisitie
veroordeeld zijn, vr.

Sancir , V. n. scheepsw. , Zinken, Te gronde gaan.

Sanctiftant, te, adj. Heiligmakend.
Sanctification , f. Heiligmaking , vr. * - ,
Heiliging, vr.

Sanctif er, V. a. Heilig waken. * -, Hei
-liger

Sanction, f. Bekrachtiging, Sanctie , vr.
* -, zie Pragmatique.
Sanctionner, v. a. Bekrachtigen , Sanctionneren.

Sanctuaire , m. Heiligdom , o. ; fig. Peser
an poids da -, Op de goudschaal wegen.

Sandal , m. ou : Bois de - , Sandelhout,
Sandale , f. Sandaal, Voetzool , vr. -,
in de Levant , soort va'n ligter.
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Sandalier , us. w. gebr. , Iemand , die san- Sanglon M. acheepsw. , GajPelstnk , #..
dalen draagt.
Sanglot , m. Snik, tn. * ---, zekere eient ,
Sandaline, f. zekere stof.
waaraan de .singels worden bevestigd.
Sandaraque , f. zekere gom , Sandarak ? S,angloter , V. n. Snikken.
vr. * — , zie Orpiment rouge.
S.angsue , f. Bloedzuiger , Echel , en, ; fig._
Sandarou, Sandarous, m. zekere hars.
Bloedzuiger, Knevelaar, Afzetter, vs.
Sanderling , m. , als : -- d'arbres , Zeekeu. Sanguificatif, ive , adj. Bloedrnakend.
weri k . m.
Songuification , f. Bloedmaking , vr.
Sanderz, m. Zanderts, m.
Sanguin , ne , adj. Pan het bloed; Vaisseattx
Saudsrein, m. Zandsteen , m.
sauguins , Bloedvaten , o, mee rv. ; SysSang, m. Bloed, o. ; fig. Aimer le —,
tème —, Bloedgestel, .o. * —, Bloed
tre altèré de —, asre tin Domme de --,
Bloedrijk t.e.ns.-rijk;Tempéant—,
Se plaire dans le --, Bloeddorstig zijn,
perament , o,; 1Vlaladie sanguipe, Ziekte,
Naar bloed dorsten; Se battre au preuit bloedrijkheid, uit volbloedigheid.
mier --, , Duelleren, tot dat er bloed
vr. s.-, Bloedkleurig; Rouge — ,Bloed vloeit; Epargner le --, Bloed sparen;
rood , o.
Mettre q. q. en — , Iemand zoodanig Sanguinaire, adj. Bloeddorstig, Bloedgis .
wonden , dat hij met bloed bedekt is;
rig. •—, Bloedig.
Mettre un pays a feu et a — , Een land Sanguine, f. Bruineersteen, m. *--,
te vuur en te zwaard verwoesten; I1
Rood teekenkrift , o. * — , Bloed y a en beaucoup de — répandu, Er werd
steen, M.
veel bloed vergoten; Défendre q. q. an
Sanguinolent, te, adj. Met bloed gemengd.
prix de son — , Iemand ten koste van Sanhédrin, m. bij de Joden, Sanhedrin, o,
zijn bloed verdedigen; Le — de 1'inno- Sanidode, f. Engte der maag, yr.
cent crie vengeance , He# bloed des on• Sapie , f. Scherp vocht in Vonden , o.
schuldigen roept om wraak ; Suer — et Sat ieux, use , adj. Vol van een scherp
eau , Bloed zweeten ; Le — bout, Het
vocht.
bloed kookt (mij, hem , enz.) in de Sanitaire , adj. De gezondheid betreffende.
aderen ; Rafraichir on Calmer le —, De Sannequin , m. zie Samequin.
vrees doen ophouden; Glacer le - -, Het Sans , prép. Zonder.
bloed in de aderen doen stollen ; Net. Sans-culotte, m. Sansculot, w e
tre du baurne dans le — , Troost geven, Sanscrit , te, adj. Sanscritsch. * —, Sans
Eenen balsem op de wonde zijn ; -crit, o.
froid, Koelbloedigheid , Bezadigdheid, Sans-prendre, m. in het spel. , Sans-prcn.
Bedaardheid, vr.; De — froid , Koel
dre (d. i. spelen zonder ka#rten te yra.
koelen bloede. *_,Bl oe d,-bloedig,In
gen , enz.), o.
o. , Elfkomst, yr., Geslacht, a.; spr. Santal, m. Sandelhout, o., zie Sandal; -!w, Bon — ne peut mentir, De appel valt
faux, Onecht sandelhout, o.
niet ver van den stam ; ook : Het bloed Santé , f. Gezondheid, vr. , Welstand , m.,
kruipt, waar het niet gaan kan. * —,
TJ"elvaren , o.; van hier: Officier de—,
Bloed , o. , Gehechtheid, Liefde , yr. ;
Officier van gezondheid, a. ;-- Maison
La voix de —, De stem des bleeds , vr.
de ~, Hospitaal , o. ; fig. — de lame,
* —, als : Beau —, LigchaamsschoonGezondheid der ziel, vr. * —, bij het
heid , yr.
drinken, als : A votre —, Op uwe ge
Sangiac, m. in Turkije, Ondergouverneur,m.
Boire (à) la .- de q. q. , OP-zondhei;
Sanglade , f. Hevige slag met eerre zweep,
iemands gezondheid drinken.
Benen riem, enz., m.
Santoline, f. Oipressenkresj.d, o.
Sanglant, te, adj. Bebloed, Bloedend,
Santon , in. zekere Turksche ,m onni k.
Bloedig ; Sacrifice — , Bloedig offer, Sanve, f. zie Moutarde sauvage.
o. ; Sacrifice non -- , Onbloedig offer , e. Sap , m. scheepses. , zie Sapin.
* —, Bloedig , Bloed doende stroomen; Sapa, in. Dik druivensap , o. , zie I.ai-siné..
Mort sanglante, Bloedige dood, m.; fig. Sapan , m. Sapanhout , v.
Hard, Wreed , Beleedigend, Smartelijk. Sape, f. bij de Genie, Ondermijning, On.
Sangle,, f. Riem, Singel, m. * .- , Breede
dergravi ng , vr.
mat , vr.
Saper, V. a. Ondermijnen , Ondergraven;
Sangler, V. a. Singelen, Gorden.
lig. Ondermijnen.
Sangles-blaacs; 91 pl. zeker kantengaren.
Sapeur , m. Ondermijner, Mijngraver . ,
Sangles -bleus , m. pl. zeker grof garen.
Sapeur , m.
Sanglier, in. Wild varken of zwijn, Ever. Saphène , f. elder op .den voet, vr.
zwijn , Zwijn , parkeg , o.
Saphi , m. bij de Tuskep A 4ps.ules, vr.
,

,

,

-
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Saphique , adj. Sapphisch.
Saphir , m. Saffier , in. en o.
Sapience, f. veroud,, Wijsheid,vr.; nog over
in: spr. w. Le pays de —, Normandië.
Sapientiauux , adj. m. pi. , als : Livres --,
Boeken der wijsheid, o. meere.
Sapin , m. Mastboom , Den , in.
9 Sapindus, m. geslacht van planten. * —,
Zeepzieder.
Sapine, f. Dennen balk s, ns. of plank, vr.
Sapinette , f. Eendenmossel, vr.
Sapinière , f. Mastbosch, Dennenbosch , o.
Sapoeou, m. eene Javaansche rekenmunt
van ongeveer i2 cent.
Saponacé, ée, adj. zie Savonneux.
Saponaire, f. Zeepkruid , o.
Saponification , f. Zeepmaking, vr. *—,
Zeepwording, vr.
Saponifier, v. a. In zeep veranderen.
Saponifique, adj. Smakelijk makend.
Sapote, f. vrucht van den Sapotillier.
Sapotier, zie Sapotillier.
Sapotille, zie Sapote.
Sapotillier, m. Koeboom, Brijappelboom, m.
Sapropyre , f. Rotkoorts, vr.
Saquebute, f. Schuiftrompet, vr.
Sarabande, f. zekere dans , en de muzijk
daarvoor.
Sarais, m. in Mongolië , Huis, waarin
kooplieden met hunne waren opgenomen
worden , o.
Saranne , f. Kamechadaalsche lelie , vr.
Sarbacane , f. Blaaspijp , vr. , Erwtenbla zer , m. * — , Spreektrompet, vr. ;
fig. fam. Parler par — , Door den mond
van een' ander' spreken.
Sar-botière , f. bij limonadeverkoop., Koel
-vat,o

Sarcasme, m. Bittere spotternij, Schimp
-red,y.

"Sarcastique, adj. w. gebr. , Spottend, Sarcastisch.

Sarcelle, f. zie Cercelle.
Sarche , f. Breede hoepel , Rand (van eene
zeef, enz.), m.
Sarcler , V. a. Wieden.
Sarcleur, m. Wi eder , m.
Sareleu► se , f. Wiedster , vr.
Sarcloir, m. Wiedijzer , o.
Sarclure, f. Uitgetrokken onkruid, e.
Sarcocarpe, m. Vleesch (van vruchten), o.
Sarcocèle , m. Vleeschbreuk , vr.
Sarco-épiplocèle , m. T/leeschbreuk , vr.
Sarco-épiplomphale , m. Navel-vleesch•
bretak , vr.
Sarco-hydrocèle, M. Watervleeschbreuk, vr.
Sarcologie, f. Kennis over de vleezige dee•
ion des ligchaams , vr.

Sarcomateux , use , adj.

?vassen behoorende.

Tot de vleoscitge•

Sarcome , m. Pleeschgewas , o.
Sarcomphale, sa. rleezig uitwas aan don
navel, o.
Sarcophage,m. Doodkist (der ouden), vr.
* --, adj. , als : Médicament — , on :
* --, m. Vleeschwegbijtend middel, o.
Sarcose, f. Vleeschivording, vr. *—, zie

Sarcome.
Sarcostose, f. zie Ostéosarcome.
Sarcotique , adj. Vleeschmakend.
Sardanapale, m. fig. Vorst , die zich aan
den wellust overgeeft, m.
Sarde , f. zie Sardoine.
Sardinal , m. Sardijnnet , o.
Sardine, f. Sardijn , m..
Sardinière , f. Sav-dijnnet, no.
Sardis, m. zekere grove wellen stof.
Sardoine 9 f. een, steen , Sardonix , m.
Sardon , m. Sterk touw langs een visch.
net , o.

Sardonien , Sardonique , adj. m. , zie Ris.
Sare, zie Saros.
Ssrigue, m. Buidelrot, vr.
Sarione , m. Jonge zalm , mss.
Sarisse, f. Lange lans (der Macedonia
ers), vr.
Sarissophores , m. pl. Lanciers (der Lac demoniërs ), m. meerv.

Sarment, m. Wijngaardrank , Rank , yr.
Sarmenteux, use, adj. van een' wijngaard,
Vele ranken makend. *—, it de plantk.,
Rankend, Dat ondersteund moet worden.
Saronides, m. pl. bij de Galliërs , Barden ,
in. meere.
Saronies, f. pl. feesten ter eere van Diaria.
Saros , m. Chaldeeuwscheperiode , vr. (van
223 maanmaanden).
Sarrane; f. zekere piepende fluit der ouden.
Sarrasin , adj. m. , als : Bid — , on :
m. Boekweit , vr.
Sarrasine, f. Valpoort, vr.
Sarrau , m. (Blaauwe) kiel , m.
Sarrette, f. eene plant, Wouw , v*.
Sarriette , f. Boonkruid, o., Kuun, vr.
Sarritor , m. bij de Rom. , een van de goden des akkerbouw:.
Sart, in. Wier , Zeewier, o.
Sartie , f. Hoofdtouwen (eerier galei), e.
meere,
Sartis , f. p1. Touwen , waarmede men de
netten ophaalt , o. meerv. * —, zie
Sartie.
Sas , m. Zeef, ir,; fig. Passer au gros —,
T'lugtig doorzien; Faire tourner le —, De
zeef draaijen, om eenen huisdief te
ontdekken. * _, Sluitpoort, yr.
Sassafras, m. Sassefrasboom, m. *--, Sas sefras, vr.
Sassata, m. geringste soort van indigo.
Sasse, f. w. gebr., Hoosvat , o.
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Sassenage , m. zekere kaas. *—, als:
Pierre de —, steen , welken men voor

Saturation , f. In de scheik. , enz. , Perza-

zeere #ogen gebruikt.
Sasser , V. a. Ziften , Door eens zeef laten loopen ; fig. fam. Onderzoeken ; —
et ressasser, Naauwkeurig onderzoeken.
Sasset, m. Zeefje, e.
Sassoiie, f. Voorstel (van een' wagen), o.
Satan, m. Satan, De duivel, m.
Satanique, adj. fam. Satansch, Duivelsch.
Satellite, m. Volgeling , Handlanger , Satelliet, on. °—, in de sterrek. , Wach.
ter, on., Maan, vr. * —, adj., als :
Veine —, Bloedader in de nabijheid
eener slagader, vr.
Satiété , f. Verzadigdheid , Verzadiging,
Zatheid , vr. ; vin hier : Walg , on.,
Walging, vr.
Satin , m. Satijn, o. ; Doux comme du —,
comme un —, Zoo zacht als satijn;.
De —, Satijnen,
Satinade, f. soort van gering satijn.
Satinaire , m. Satijnwever , m.
Satiné , ée, adj. Gesatineerd. * —, Sa.
tijnkleurig. * --, Zoo zacht als satijn.
* --, m. Pruimboomen hout , o.
Satiner, V. a. Satineren. * —, Naar sa.
fijn gelijken.
Satire , f. Hekelschrift , Hekeldicht , o.

Saturer, V. a. in de scheik., Verzadigen.
Saturnales, f. p1. Saturnusfeesten, o. mrv.
Saturue, m. it de. ,£abell. , Saturnus , m.
* --, in de sterrek. , Saturnus, m. *—,
in de scheik., Lood, ,o.; Sel de —, Lood-

Satire, vr.

Satirique, adj. Hekelend, Spottend, Satiriek ; van hier : La poésie — , Het he.
keldicht, o.; Poète —, Hekeldichter, on.
Satiriquement, adv. Hekeland, Satiriek.
Saririser , V. a. Bespotten , Hekelen.
Satisfaction, f. Tevredenheid, vr. , Genoegen, o. *—, Voldoening, vr.
Satisfactoire , adj. Voldoend, Voldoenend,
Uitwisschend.
Satisfaire, V. a. irr. Voldoen , Te . voeden
stellen , Bevredigen. * —, Voldoen
-Betalen. * —, Voldoening geven. * —,
Voldoen, Bevredigen , Opvolgen , Den
teugel vieren; " van hier: -- 1'attente,
4an iemands verwachting voldoen. *(se), v. pr. Zijne begeerte voldoen
Zijne wenschen bevredigen; ook: Zich
voldoening verschaffen. *--, v. n., als:
-- à , Aan iets voldoen; ook : Op iets
antwoorden.
Satis►aisant , te , adj. T7oldoend , Toerei.
kend , Genoegzaam. * —, Bevredigend,
Behagelijk.
Satisfait, te, adj. Voldaan , Tevreden, Ver
-genod.
Sator, m. god der zaal/ing.
Satrape , m. (Perzisch) landvoogd, Satraap , m.
Satrapie , f. Landvoogdij „. yr.
Satteau , m. Koraalschuit , yr.

dig,ing , vr.

Zout, o.

Satarnien, nne, adj. veroud., Zwaarmoe
-dig,Somber.

Saturnilabe, m. Saturnilabium, o.
Saturnite , m. zie Plom.b s.ulfuré èpigène.
Satyre , m. Sater , m.. * - , f. bij de Grieken , Saterspel , o.
Satyriasis , f. zie Priapisme.
Satyrion , m. Standelkruid, o.
Satyrique , adj. 1/an de saters ; Danse
saterdans , m. ; Jeux satyriques , Saterspelen , o. meerv.

Sauce, f. Saus, vr.; van hier: — á Robert , on : Sauce-Robert, Mosterdsaus.
met ui/en en azijn, vr. ; — It pauvre
homme, Watersaus , vr. ; spr. w. 11 n'est
— que d'appétit , Honger is de beste
kok , Honger maakt raauwe boonen zoet;
La — vaut mieux que Ie poisson , De
bijvoegselen zijn beter dan de hoofd
manger le poisson,lfetgene-zak;L—fit
er bij komt, maakt de zaak aannemesait
h quelle -- le mettre,
lijk ; On ne
Men weet niet, wat men. met hem zal
aanvangen ; Votre frère est bon á toutes

,

-

sauces, On peut Ie mettre It toutes saa-

ces , Men kan uwen broeder tot allesgebruiken. bij tabakshandelaars.
Saus , vr.
Saucer, V. a. In de saus doopen of stip
vuig. Opsmukken.
-pen;fig.
Saucier, m. Spilpan (op een schip), vr.
Saucière , f. Sauspan , Sauskom , vr.
Saucisse , f. Worst, vr. ; — de pore , Var.
kensworst, Metworst, Saucijs, vr. *..,
Pijp aan eene kom, vr. * -- , Loopeen
vuur in eene mijn , o.
Saucisson, m. Saucijs , Sterk gekruid*
dikke worst, vr. *--, in den vestingb. >
Schansbos , m. * —, Vuurzak, ns. * ^ s
bij vuurw., Vuurpijp, vr.
Sauf, uve, adj. Behouden, Onbeschadigd;
Avoir is vie sauve, Het leven er afbr engen , zie ook Sain. * —, prép• Behan.
dens , Onbeschadigd; — votre honneur,$
Behoudens u,ve eer, Zonder uwe eer
te benadeelen ; — huitaine , (bij regcsgel.,)
Behoudens liet regt, om er binnen acht
dagen iets te kunnen op leggen; — l'ap.
pel , Behoudens het regt van beroep;
— erreur de calcul, Behoudens het oogt,
om , in geval van- misrekening , daarop
terug te kunnen komen; — à r-ecummen..
!
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cer, etc., Met het regt , om .wedo* te
beginnen , enz. ; — correction, Onder
verbetering. * —, Behalve , Ui tgeno.
men , Uitgezonderd.
Sauf-conduit, m. Vrijgeleide, o. * .., Vrij•
geleibrief, m.
Siege, f. eene plant , Salie , vr.
Sau;renée, f. Erwten met boter , fijne
kruiden , water en zout, vr. meerv.
Saugrenu , ne , adj. fam. Ongerijmd , Be.
lagchelijk , Zot.
Saugue , f, zekere visschersschust.
Siule, m. Wilg, m.
Saulet, in. zie Friquet.
Saumatre, adj. Zoutachtig , Brak; Eau
— , Brak water , o. ; Godt — , Brakke

smaak , na.
Saumée , f. zekere landmaat , Morgen s m.
Saumier, m. soort van harpoen.
Saumiére , f. zie Jaumiére.

Saumon , m. soort van visschen , Zalm,
m. *—, Blok (lood of tin ), o. * —,
bij waswerk., Smeltbak, m.
Sautnonné, ée, adj. Met vleesch alt dat
van eenen zalm ; Truite saumonnée, Zalm.

forel, vr.
Saumonneau , m. Jonge zalm , m.
Saumure, f. Pekel, vr. *—, Zout wa.
ter, (das men laat uitdampen, om zout.
is verkrijgen,) o.
Saunage , m. Zout/zandel m.; Faux ,
Zout smokkelen , o,
Sauner, V. D. Zout zieden. maken.
Saunerie, f. Zoutmakerij, Zoutkeet, yr.
Saunier, m. Zoutzieder, Zoutmaker, »s.
* —, Zouthandelaar, Koopman in zout,
m.; Faux —, Zoutsmokkelaar, m.
Sauniére , f. Zoutkist , vr., Zoutbak, m.
Saupiquet, m. Prikkelende saus , welke
den eetlust opwekt , vr.
Saupoudrer, v. a. Bestrooi jen
en , Besprengen ; fig. fam. Doorspekken, Kruiden.
Saur., zie Sauret.
Saurage, m. Eerste jaar van Benen valk, o.
Saure , adj. Bruingeel. * — , van eenen
roofvogel , In het eerste jaar. * —, m.
,

op galeijen , Ballast , m.
Saurer, V. a. , als : — des harengs , Ha-

ring rooken.
Sauret, adj. m., als: Hareng —, of meestal: Hareng saur, Bokking, m.
Saurin , m. Bokking met melk, m.
Saurissage , m. flaring rooken, o.
Saurisserie, f. Bokkinghang, m.
Saurisseur, m. Har=ngrooker , m.
Saurissonier, zie Saurisseur.

Saussaie, f. Wilgenbosch , a.
Sant , m. Sprong, on.; Tout d'un -- , De
plein — , D'un plein , In éénen sprong;
fig. Waller que par saute et pat bones,

SAUT
Geen,# orde in Zijne rede hebben; 11
a fait un grand —, Hij heeft zich op
eens zeer verwijderde plaats neêrge.
zet; ook : Hij heeft oenen grooten
sprong gedaan (d. i. plotseling een
aanzienlijk ambt gekregen); fain. T1 a
fait le —, Hij heeft er eindelijk toe
besloten; ook; Hij is opgehangen; fam.
Au — du lit , Bij het opstaan uit het
bed; Sauts de mouton , Wilde sprongen
van een paard , m. meers. ; — cie Carpe,
zekere sprong der kunstenaars , Overbuiteling , vr.; — de trivelin , Poetsen
Sprong,-makerspong,.*—Vl
m.; van hier: — de Breton , als : 11 lui
a fait faire le — de Breton , H. ij liet hem
bij het worstelen' over zijn been vallen ; — de loup , Sloot aan het einde
eenar laan, vr. * —, Waterval, ns.
Sautage, m. Stampen van den haring bij
het pakken , o.
Saute , f. scheepsw. , als : — de vent, Pi ot.
selinge verandering van den wind, vr.
Sauter, v. n. Springen; -- par -dessus une
muraille, Over oenen muur springen;
••— a bas de son -lit, Uit het bed springen ; — à cloche- pied , à pieds joints , à
joints pieds, Huppen; Reculer pour mieux
— , Eenen aanloop nemen; fig. Omwe.
gen nemen, om te eer zijn doel te bereiken. In de lucht vliegen.-Faire —, In de lucht doen vliegen , De
lont in het kruid steken ; Se faire --,
Zich in de lucht doen vliegen ; Faire
— la cervelle à q. q., Iemand eenen kogel door den kop jagen; Faire — la téte
a q. q. , Iemand het hoofd voor de voeten leggen ; fam. Faire — q. q. , Iemand
doen vallen, Hem zijn' post doen verliezen. • —, Springen, 1/liegen , Plotseling overgaan, Overspringen; Cela
saute aux yeux, Dat valt in het oog,
Dat is duidelijk; 6g. — aux rues, Woedend worden , Opvliegen , Uit zijn vel
springen. * —, scheepsw. , van den wind,
Plotseling veranderen , Springen. * —,
v. a. Overspringen, Springen over; fig.
fare. — le fossé , Eensklaps tot een besluit komen, De kans wagen; fig. Overslaan , Uitlaten. * — , Afspringen.
* — , van oenen hengst , Bespringen,

Dekken.
Sautereau , m. van een klavier, enz., Wip-

pertje, o. *—, zeker stuk geschut,
Springer, m.
Sauterelle , f. Sprinkhaan , m. * — , bij

timmerlied. , enz. , Houten schroefpasser, m.
Sauteur, m. Springer, m. *.-, Springend
paard, o.

SAUT
Sauteuse , f. Springster , vr. • - , Tarps
van den olmboom, vr. *...,zekere dans.
Sautillement , m. Huppeláng , vr. , Huppe.
lende gang, m.
Sautilier, V. n. Huppelen ; fig. Vas den
hak op den tak springen.
Sautoir , m. Kruis , a. ; En - , Kruiswijze. * -, in een repetitiehorlog., soort
van onrust , Springer, m.
Sautriaux , m. pl. bij tapijtwerk., Spring•
houten, o. meere.
Sauvagage, m. zeker wit katoen.
Sauvage , m. Bergen van goederen eener
schipbreuk , o. ; Frais de -, Bergloon ,
o., Bergkaften , m. nmeerv. * -- ad j.
Onbebouwd, Wild, Woest. *-y , On.
gekweekt, Wild; Pommier -, Wilde
appelboom, on.; van hier: Goyt --,
Wrange smaak, m.; fig. Wild, Hard,
Ongewoon. *.,-, In wildernissen levend, Wild; Animal -, Wild dier;
van hier : Ongetemd, Wild ; Chat -,
Wilde kat , vr. ; Ole -, Wilde gans ,
vr. * -, van menrchen en hunne ei
Woest , Onbe--genschap,Wild
schaafd, Menschenschuw. *., van som
onbeschaafde volken , die in bos•-mige
schen leven , Wild, Onbeschaafd. *.-,
m. feilde, m.
Sauvageon , m. Wilde boom, m.
Sauvagin , ne, adj. Den smaak of reuk van

wilde watervogels hebbende.
Sanvagine, f. Wilde watervogels, m. mrv.
* -, Reuk van wilde watervogels , m.
*—, Onbereide wilde dierenhuiden,

vr. meere.
Sauvegar de, f. Bescherming, vr.; fig. lie.
scherming , Behoeding , vr. , Behoed.
middel , 0. * -- , Vrijbrief, m. , Vrijstelling van i nkwrrrsiering , vr. * -,
Soldaat tot bescherming , m. , Sanyogarde , vr. *-, Bewijs van vrijstel.
ling van inkwartiering op eene deur
geplakt, Sauvegarde, vr. *,scheepsw.,
Zorglsjn , Rustlijn, yr. ; -- du gouvernail , Borgsrrop van het roer . m. ; de beaupré , Loopstag, m.; - d'échel[e,
Touwen valreep, m. ; -. de combat,
Fransche paarlijn , yr.
Sauvement , m. scheepsw. , als : Arriver en
bon - , Behouden binnen vallen. s-,
zie Sauvage. * -, in de toonk, , als : de Ia dissonnance, Vermijding van eereen

wanklank, vr.
Sauver ,

V.

a. Redden, eerlossen. * —,

Vermijden , 4fivenden , Afweren ; - ure
coup, Eenen slag afkeeren; - les dehors, les apparences, Den schijn mij
une dissonnance , Eenen wanklank-den;

vermijden ; spr. w. Vouioir - la chèvre
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et le chow, 41/es willen reilen. *.-,
in- de christ. godsd. , Zalig maken. * -,
Veron#schuldigen. * -- , Sparen. * .._
(se), v. pr. Zich redden , Plugters, ons vingron; van hier: Sauve qui peut, Redde zich wie kan, Berg u; ram. Zich
bergen , Heengaan , Zich verwijderen.
* - , E-ene schuilplaats zoeken , Zich
iserschuilsn. *--,, als: Se -- de, 1armijden , Ontgaan , Ontduiken , Ontwijken , Mijden ; van hier : Se - de l'oubli , dan de vergetelheid ontrukt war.
den. * --, in den hand.,. Zich schade.
loos stellen (met, sur). *.-, in de chr.
godsd., Zalig worden.
Sauve-caban , m. scheepsw. , Worst om de

ra, vr.

Sauvetage, m. scheepses., Redding , Bar.
ging , vr. ; Faire le — , Bergen (over
boord geworpene goederen) ; Bouée de-,
Reddingboes , vr.
Sanveterre , f. Zwart marmer met gele
en witte stippen, 0.
Sauveur , m. Redder , Verlorser, m. *-,
I7erlosser, Zaligmaker, m.
Savacou , m. een vogel , Lepelaar , m.
Savamment, adï. Verstandig, Geleerd.
*- T Mot zaakkennis.
Savane , f. in Amerika, Grasplaats , Sa.
vanne , vr.
Savant, te, ad). Geleerd, lerstandig,
Kundig. * -, Teel wetend, Wijs , Frvaren , Bedreven ;. Vous ètes Bien --,
Gij weet veel; Après tout ce qu'il m'a
dit , je n'en suis pas plus -- , Na alles,
wat hij mij gezegd heeft , ben ik geen
haar wijzer. *-, m. Geleerde , Vers
standige , m.
Savantasse , m. Geleerde gek , ms.
Savante, f. Geleerde, Verstandige (vrouw),
vr.

Savate , f. Oude schoen, on. , Slof, vr.;

fig. fam. Trainer la —, In behoeftige
verkeeren. *-, Brief
- leode , m.
Savatelle , f. zie Escudarde.
Savaterie, f. Oude -schoenenmarkt, vr.,
Oude - schoenenwinkel, m.
Saveneau , m. , Savenelle , I. zeker 'dec/inst.
Saveter, v. a. pop. Verknoeien, Bederven, Verbrodden_
Saveterie, f. Schoenlapperij, vr.
Savetier, rn. Sclsnenlappar,, vs.; fig. fam,.
Knoeijer, Broddelaar, in.
Saveur , f. Smaak, Geur, m.; Cette sauce
2'a ni goilt ni _, Die saus heeft smaak.
noch reuk , Er is kraak noch smaak aan,
die saus ,• fig. 11 n'y a ni gokt ni —,
.Fr is niets geistigs is , Er is geen.
geest in.
omstandigheden
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Savinier, in. zie Sabine.
Savoir , V. a. irr. Weten , Kennen, Kenn#s
dragen van , . Onderrigt zijn van; van
hier : Je Ie sais malheureux , Ik wee:,
dat hij ongelukkig is; — vivre, Weten
te leven, Zijne wereld verstaan; - son
monde , Zijne wereld verstaan ; Que
sais-je? , wat }weet ik?, Hoe weed/t?;
I1 sait mieux qu'i1 ne dit , IHij weet
sneer , dan hij zegt; I1 ne salt ni ce
qu'il dit , ni ce qu'il fait , Hij weet niet,
wat hij zegt of doet; -• (bon) gré à
q. q. , Iemand dank weten ; - mauvais
gré á q. q., Iemand kwalijk nemen;
fam. Je ne sache personae, Ik weet (d. i.
,ken) niemand ; Je ne sache tien de si
beau , Ik ken niets zoo schoon ; Que je
cache, Voor zoo veel ik weet ; Un je ne
sais qui , Zeker iemand. * -, Kunnen,
Verstaan ; van hier: 11 ne sait ni a ni
b, Hij kent geene a voor eene b ; fig.
- la carte (du pays) , Wel weten , hoe
men zich houden moet , Onderrigt zijn
van het nood/ge. * -, Van buiten kun
opzeggen , Kunnen ; - sa lecon ,-ne
Zijne les kunnen. * -, Vernemen, On•
derrigt worden , Weten; Faire (à) --,
Doen weten , Mededeelen, Berig ten
.-, A -, C'est It -, Te weten; van
hier: Un je ne sais quoi , Iets , Zeker
Iers , Een zeker iets , o. *-., M. Kun
Kennis , Wetenschap , vr. , Weten,-de,
o. , Geleerdheid , vr.
Savoir-faire , m. Bekwaamheid , Behendigheid , Ervarenheid , Geschiktheid,
yr.
Savoir-vivre , m. Welgemanierdheid , yr.
gi
* --, Braafheid, vr,
Savon , m. Zeep , vr. ; Table de --, Stuk
zeep, o. * -., als: - de montagne ,
des verzekere aarde; - du verre ,
-

. riers , zie Oxyde de tnanganèse ; -- naturel , zekere klei.

Savoneau, zie Saveneau.
Savonnage, m. Wasschen met zeep , 0.;
Eau de , Zeepwater , o.; Mettre en
r-, Met zeep wasschen.
Savonner, V. a. In zeep warschen. *-(ee) , v. pr. Met zeep gewasschen kun.
nen worden.
Savonnerie , f. Zeepziederij, vr. s-, te
Parijs, zekere tapijtfabrijk.
Savonnette, f. Zeepbal , Savonnet-bal M.
*-, Vlekbal , m.
Savonneux , use, adj. Zeepachtig.
Savoun ier , m. Zeepboom, m. * - s Zeep
-ziedr,m.
Savonnière , f. zie Saponaire.
,

Savonnoir,

m. zeker werktuig der kaar.

;eusaakerr.

"

Savonnule, m. zekere vlegtige zeep; -»
de potasse, Potasch-savennule, vr.
Savourement, m. ongebr., Smaking, vr.
Savourer , v. a. Met smaak gebruiken,
Smaak in iets hebben ; fig. Genoegen
in iets vinden , Genieten , Behagen in
iets vinden.
Savouret, m. lam. Mergpijp , vr.
Savoureusement, adv. Smakelijk, Lekker.
Savoureux , use , adj. Smakelijk , Lekker.
Savre, Savreau , m. soort van net, zie

Bouteux.

Saxatile , adj. 4ao of Tusschen steenen

groeijend,

Zich

in de

nabijheid

van

steenen ophoudend.

Saxifrage, adj. zie Lithontriptique. *--, f.
Steenbreke, vr.
Saxum , m. Gemengd mineraal, P.
Saya, f. zekere zijden stof.
Saye, f. zekere stof.
Sayette, f. zekere stof.
Sayetterie , f. Sajetfabrijk , vr.
Sayetteur, m. Sajetfabrikant, vr.
S bire , m. Geregtsdi enaar , Sbirre, m.

Scabellon, m. Voetstuk, o., Voet, m.
Scabieuse,,adj. f., als: Eruption -, Schurft•
achtige uitslag , m. *--, f. Schurft kruid, P. , Scabiosa , vr.
Scabre , adj. Ruig , Hobbelig.
Scabreux, asc, adj. Ruw, Ruig, Hobbelig, Oneffen; fig. Gevaarlijk, Zorgelijk, Hagchelijk.
Scalde , m. bij de Noordscbe volken, Sealde (d. i. Die/ster), m.
Scalène, adj. in de meetk. en de ontleedk.,
Ongelijkzijdig.

Scalene , f. Riemboord (aan eene galei)„
o. , Roeipennen aan eene sloep.
Scalpel, m. bij ontleedk., Ontleedmes, o.
Scandale s m. .lanstoot, Steen des aan
M . *-, Ergernis , yr. *--,
-sto,
*-, Opzien, o., Ergernis, vr., Schandaal, o.
Scandaleusement , adv. elanstootelijk , Ergerlijk, Schandelijk.
Scandaleux, use , adj. .anstootelijk 1f Ir•
gerlijk, Schandelijk.
Scandaliser, V. a. ,danstoot geven, -Ergeren . * . (se) v v. pr. Zich ergeren
(over , de).
Scander , V. a. (herzen) met voeten afineten , Scanderen.
Seansoripèdes , m. pl. Vogels met pootera

geschikt om te klauteren , M. meerv.
Scape , f. Ankerarm , m.
Soapha, m. Been der voorhand, o. *-,
Buitenste omtrek van het oor, m.
Scaphandre, en. Scaphander, Zwemrok, m.
Scaphé,m.soort van zonnewijzer der ouden.
Scaphéphore, m. te Athene , Vreemdeling,

SCAP
dia bij zekere feesten een schuitje
droeg , m.
Scaphisme , m. bij. de oude Perzen, zekere
ligehaamsstraf, waarbij de lijder tus.
schen twee planken als eene schuit werd
vastgespijkerd, waarbij hoofd, handen
en voeten uitstaken.
Scaphoïde , adj. in de ontleedk. , Schuit.
vormig, zie Naviculaire.
Scaphoïdo-astragalien, nne, adj. Tot de ge
Astra--ledingvahtscubed
gale behoorende.
Scaphoïdo-cuboïdien , nne , adj. Tot de ge-

leding van het schuitbeen en het ®s
cuboïde behoorende.
Scaphoïdo-sus-phalangien, m. zie Muscle
court abducteur du ponce.
Scapiforme, adj. Schachtvormig.
Scapulaire, m. Schapulier`, o. *—, adj.
in de ontleedk., Tot den schouder be.
hoorende. *—, m. Schouderdraagband,
m. * —, f. Schouderader, vr.
Scapulaires , f. pl. Rugpennen (der vogels) ,
vr. sneer

v.

Scapulo•coraco.radical , adj. in. , als : Mus.
cle —, ou : * — , m. zie Scapulo-radial.
Scapulo-huméral, ie, adj., als: Articulation scapulo•humérale, zie Articulation de
la téte de 1'humérus et de la cavité glénoïde de l'omoplate ; Artère scapulo•hu.
mérale, zie Circonflexe; Muscle —, on:
* —, m. zie Grand muscle rond de 1'épaule.
Scapula-huméro-olécrAnien , m. zie Muscle
triceps brachial.
Scapulo-hyoidien, m. zie Muscle omoplathyoïdien.
Scapulo-radial , m. zie Muscle biceps du
bras.
§ Scapulum , M. zie Omoplate.
Scarabée, m. Schalebijter, m.
Scaramouche , m. (Geheel in het zwart
gekleede) kanswort, m.
Scardasses , f. pl. Grove kaarden , vr.
meere.

Searieux, use, adj. Met doorschijnende
drooge vliezen.
Scarificateur, m. Kopmes (eens heelmees.
tors) , o.

Scarification, f. Kopping of Insnijding in
de opperhuid. vr.
Scarifier, V. a. Kleine insnijdingen maken
in, Scari fieren.
Scarlatine , adj. f. , als : Fièvre —, Schar lakenkoorts, vr.
Scason , m. zie Iatnbe.
Scavisson , m. Bast van den cassia.
boom, m.

Scazon , zie Scason.
Sceau , m. Zegel, o. ; Garde da —, Ze'.
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gelbewaarder, m.; fig. Sous Iede ia
confession on du secret, Onder het zegel der geheimhouding ; Mettre Ie — Ii
une chose, Zijn zegel aan iets heck.
ten. *—, in de plantk. , als : — de
Salomon , Salomonszegel , o.
Scel , m. buiten gebr. , zie Sceau,
Scélérat , te , adj. Snood , I'erwaten , Goddeloos. *—, m. Snoodaard, Booswicht,,
4terling , m.
Scélératesse , f. Snoodheid , .Goddeloos.
held, vr.
Scellage , m. Zamenvastmaken , o.
Scellé , an. (Geregtelijk) zegel, o. * -=,.
I7erzegeling, vr.
Scellement, m. bij metsel., Vastmetseling,
vr. , zie Sceller.
Sceller, V. a. Zegelen (met groen was,
enz. , en circ verte , etc. ) * —, Verze.
gelen. * — , bij metsel. , In ee-nen muur
vastnsetselen , vastmaken , vastgieten.
* —, Met was, pik , lak toekurken,
toemaken ; van hier: (in de seheik.,) —
hermétiquement, Hermetisch sluiten; fig.
Bekrachtigen , Bezegelen.
Scelleur , m. Zegelaar, m.
Scélotyrbe, f. St. Veitsdans, m.
Scène , f. Tooneel (in eenen schouwburg),
0. ; Paraltre sur la -- , Op het tooneel
verschijnen (ook fig.); La scène change,
Het tooneel verandert. *--, Vertoon.
plaats, vr., Tooneel, o.; La -- est - k
Rome, Het tooneel is te Rome. *—,
Gedeelte van een bedrijf, Tooneel, o.
* --, vereeniging van voorwerpen, Too.
neel, e. *—, Verrigting, Daad, vr.,
Tooneel, o. * --, plaats, waar iets
yoorvalt, Tooneel, Schouwtooneel, o.
* — Tooneel, o. , Tooneelkunst , vr.
* — , Tooneel , Geweld , Geraas , o. ;
van hier: Faire une — I q, q., Iemand
beleedigen , aanvallen, Hem riet scheld.
woorden overladen.
Scénique , adj. Tooneelmatig.
Scénographie, f. 4fteekening vol ens
regelen der vergezrgtkunde, vr.
Scénographique , adj. , Scénographiquement:,,
adv. Volgens de regelen der vergezigt•
kunde geteekend.
Scénopégies, f. pl. Loofhuttenféest, o.
Scepticisme , m. Leer der twijfelaars ,vF.
* — , Twijfelzucht , Twijfelarij , vr.
Sceptique , adj. Twijfelend , Sceptisch.
* -- , Twijfelachtig , Twijfelend. * _'- t
m. , Twijfelaar, an.
Sceptre , m. Schepterm.; fig. Depuis le .
jusqu'k la boulette , Van den koning tat
den schaapherder. *—, fig. Schepter,,
an. , Oppermagt, vr. * —, in de sterrek. »
Schepter, om.
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zScientlfique, ac j. J«tensehappelijk, Go.

Scévophy1 x, m. °weleer te . Konstantlaopel ,
Kerkdienaar .van des patriarch, m.
4Schacal , m.. een dier, jakhals, m.
Schall , m. Hoofddoek bij de. Egyptena.
ren , m. * —, Omslagdoek, Shawl, tra.;
zie ook Boiteux.
Scheik, m. een Turksch prelaat.
Schelling, m. zekere munt , Schelling , an.
.S,chéma, Schèn,e, m. in de sterrek. , Afbeelding van den stand dor planeten ,
vr. * - , in de meetk., oeroud. , zie Plan.
Schématisme, m. Plaat met wiskunstige
figuren vr.
,Sehène, m, eene afstandsmaat der ouden.
Schérif, m. afstammeling van Mahomet,
,

zekere waardigheid,.

Scberliévo , m. zekere ziekte.
.Sché-toulou,

m. soort van boomboter.

Schiais, Schiaites , m. p1. zetere sekte der

Mahomedanen in Perzië.
Schidakédon, m. Beenbreuk in de leng.

te , vr.
Schismatigne, aclj. Scheurziek , Zich van

-

de h,eerschende kerk afscheidend. * -,
m. Scheurmaker, in.
Schisme, m. Scheuring (in de kerk), vr.

leerd.
Scientifiquement, adv. Geleerd , Geleerr.
delijk.

Scier , V. a. Zagen. -* -- , Maait en. •.-,
scheepsco. , De riemen strijken ; - It
cater , Achteruit strijken ; -- partout,
Overal strijken; - babord on stribord,
Bakboord of stuurboord strijken.
-Scierie, f. Zaagmolen , on.
-Scieries , f. pi. Bacchusfeesten, a. oeerv.
Scieur,, m. Zager, m. * -, 11laaijer, m.
Scille, f. Zeekjuin , m.
Scillitique, adj. Met zoeiijuin bereid.
Scillote , f. Schepvat (in de zoutkeeten) , o.
Scindaphe, m. Snaartui,g der ouden.
Scintillant, te, adj. Fonkelend.
Scintillation , f. Fonkeling, Flonkering , vr.
Scintiller , V. n. Fonkelen , Flonkeren.
Sciographie, f. Grondteekening van het
binnenste eens gebouws, vr.
Sciomantie, f. zie Psycomantie.
Scion, m. Loot , yr. * -, Striem (eener
roede), vr.
Sciopcique, adj. , als : Spbère - , Bol suet
eene lint , m.

* -, in de geneesk., zeker zaad.

,Schiste, m. Leisteen, m.
Schisteux, use, adj, Leisteenvormig, Blad.

derig, Schilferig.

Schlich, m. Gezuiverde erts, m.
Schlot, m. zekere gipsachtige druipsteen

in de gradeerw erken.
Schoenobate, m. soort van koordedanser

- -- ^"
bij de oude Grieken.
.Sciadéphore, f. te Athene , vreemde vrouw,
welke hij zekere feesten verpligt was,
een zonnescherm te dragen.
Sciage, m. Zagen , o. ; Bois de -, Gezaagd
hout, o. '- , Zaagloon, o.
Sciagraphie, F. Kunst , om door middel der
schaduw van zon of maan den tijd te
bepalen , vr. * -, .4fteekening van een
gebouw in doorsnede , vr.
Sciamachie , f. zekere ligchaamsoefenitsg
bij de ouden.

Sciatère , f. in de zonnewijzerke , Naald,

vr., Wijzer, on.
£ciat^rique, f. Zonnewifzer-kuntle, vr. *-,
adj. , ais: Cadran -, Zonnewijzer, M.
Sciatique , adj. Tot de heup behoorende ;
.van hier: Goutte -, on: *...,f, Heup -

jicht , vr.
Scie, f. Zaag,

vr. * -, in de nat. hist,,
Zaag , vr. * - , Zaagvisch , m.
Sciemment, adv. Wetens , Voorbedachtelijk.
Science , f. Weten , o. , Wetenschap , Kennis, vr. '*-, tiennis, Kunde, Weten.
schap , vr. ; — infuse , Ingeschapene
kennis , vr.

-

Sciotérique, adj., als: Télescope -, Zon
een' telescoop, m.
-newijzrmt
Sciotte , f. Handzaag, vr.
Scires , Sciries , Scirophories , f. pl.
feest (te Athene) , o.
Scirophorion, m. Twaalfde en dertiende
maand van het Atheensche jaar.
Scissile, adj. Kloofbaar, Splijtend.
Scission, f. Scheuring, vr. *-, Verdeeld
heid , vr.
Scissure , f, in de ontleedk. , Holte in een
been, waar bloedvaten en zenuwen
liggen, vr. * -- , Spleet, vr.
Scitie , f. zekere Italiaansche boot.
Sciure , f. Zaagmeel , Zaagsel , o.
Sclarée, f. Tamme sklarei , vr.
Sclériasis, f. Verharding aan de vrouwe
vr. *-► , Verharding-lijketdn,
aan de oogleden, vr.
Scléróme , m. zie Sclériasis.
Sclérophthalmie , f. Pijnlijk en hard ge
aan de oogleden , o.
-zwel
Sclérosarcome , m. Gezwel aan het tand

-vlesch,o.

Sclérotique, f. Harde huid aan den oog appel, yr, t-, adj. Verhardend.
Sclérysrne, m. Verharding der lever, vr•
'Scobiforme , adj. Naar zaagmeel getij •

kende.
Scolarité , f. in:

oogt , o.

Droit de -, Studenten -

* --, mSchoolsch godgeleerde. * -- , f. Schoolsche godgeleerdheid, vr.

Scolastique , adj. Schoolsch.
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Scollaste, m;-Scholiast (d. i. uitleggsr der

oude Griekscke schrijvers) , m.
Scolie, f. Korte noot of uitlegging, Scholie, vr. *—,m. in de meetk., ,4anmorking op een verklaard voorstel, vr.
Scolopendre, f. Duizendbeen , o. * —, m.
eens plant, Steenvaren , vr.
Scolopomachérion , m. zeker ontleedmes,
Snippenbek, m.
Scopélisme, m. zekere betoovering, om
akkers onvruchtbaar te maken.

Scorbut, m. Scheurbuik , vr.
Scorbutique, adj,. Scorbutiek. *—, m. et f.
Die het scheurbijk heeft.
Scone , f. Metaalschuim , o.
Scorification , f. Zuivering der metalen
van schuim , yr.
Scorificatoire , m. gat ter zuivering der
metalen, o.
Scarifier , V. a. (Metalen) van schuim
zuiveren.

Scorpioïde, f. Schorpioenkruid , o.
Scorpiojelle , f. Schorpioenolie , vr.
Scorpion, m. Schorpioen, m.; Huile de
vr. * — , in de sterrek.,
Schorpioen , m.
Scorzonère, Adderkruid, Schorseneer, vr.
Scotie, f. in de bouwk. , Groef beneden
aan eene zuil, vr.
Scotodinie , Scotomie, f. Duizeling met
Bene verdonkering des gezigts , vr.
Seotopites, zie Circoncellions.
Scone, f. scheepsw., Ondereind der buik
-stuken,o.
Scouflin, m. Biezen zak (der olijfeer.
secs) , m.
Scribe , m. bij de Jod., Schriftgeleerde , m.
* — , Kopijist , Schrijver, m.
Scripteur, m. Schrijver der pauselijke
bullen , M.
Scrobicale, m. Hartkuil, ns.
Scrobiculeux, use , adj. Met holligheden in
de oppervlakte.
Scrofulaire, f. Klierkruid, o.
Scrofules, zie Ecrouelles.
Scrofuleux , use , adj. Klierachtig.
Scrotocèle , m. Balzakbreak , yr.
Scrotum, m. Balzak , m.
Scrupule, m. Schrupel (van 24 greinen),
o, *—, Twijfeling, Angstvalligheid,
Ongerustheid , Bekommering , vr. ,
Schroom , we , Schroomvalligheid , vr.,
Angst, m. * —, Naauwgezetheid, Ce.
strengheid, Stiptheid , vr. * —, Kies oh.
heid , vr.; Se faire (ur) — de q. ch.,
Aarzelen of Huiverig zijn iets te doen,
Iets niet durven doen , Bedenken dra.
gen om iets te doen. * —, Twijfeling,
Onzekerheid , vr. • — , in de sterrek.,

Zeer klein gedeelte eereer mintut , a.
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chaMti.
n -- , itit aa tijdrekenk. , als t
que , zo8oste deel van een -user, a.

Scrupuleuse , f. dagstvalltge vrouw, vr.
Scrupuleusement, adv. .4ngstvall ig , Mat
de uiterste naauwgezetheid.
Scrupuleux, use, adj. 4ngstvallig, Schroo*r
yallig, Naauwgezet , Stipt , Schroom.
achtig , Verlegen; vain hier : 11 n'est
pas .— , Hij is -.niet zoo naauwgezet,
hij neemt het zoo naauw niet. * —,m.
Angstvallig mensch , M.
Scrutateur, m. Onderzoeker , Doorgron.
der, m.; — des coeurs, Hartekennar,
M. *—, Stemopnemer, m.
Scruter, V. a. Onderzoeken , Navorsthon,
Doorgronden.
Scrutin , in. Verkiezing door middel van
stembriefjes, enz., Stemming of Ver.
kiezing met besloten briefjes, vr.
Scubac , m. Saffraandrank, m.
Scuipter, V. a. Beeldhouwen. * — , Met
beeldhouwwerk versieren.
en
Seulpteur, M. Beeldhouwer , m. ;
bois , Beeldsnijder, m.
Sculpture, f. Beeldhouwen, o., Beeldhouwkunde , Beeldhouwerij , vr.
Beeldwerk, o. ; -- en bas-relief„ Half
verheven beeldwerk 5 o.
Scurrile, adj. ongebr., Gemeen schort.
send.
Scurrilement , adv. ongebr•, Gemeen , Laag.
Scurrilité , f. w. gebr. , Lage boert , vr.
Scutiforme, adj. Schildvormig.
Scytale , f. bij de Lacedamoniérs , zeker
,

cijferschrift.

Sc , pron. Zich. * — , Elkander. AANa .
gele woorden , die in het Fransch se
bij zich hebben , missen het Nederl.
zich; b. v. Se promener, Wandelen ;, So
faire, Gedaan ,volder , eschieden.,
Séance, f. Zitting, vr. d. i. regt om

zitting te nemen) , vr.: , Ziifin ,

(d. I. tijd , gedurende welken eone ver•
gadering bijeen is,) vr. * — , Zitting
(d. i. het zitten of vergaderen) , vr.;
van hier : Tenir —, Zitting houden .
*—, Zit, m., Zitten,..; On a fait ene
longue . I table , Men heeft lang aam
tafel gezeten. *—, bij schild. , Zitting :
vr. , Zit, M.
Séant , part. pr. Zitting houdende. * ^- !
m. Zittende houding, vr. Mettre q. q.
en on snr son —, Iemand overeind zet.
ten, Hem in een# zittende houding
plaatsen. * —, te, adj. Betamelijk,
Welvoegelijk , Voegzaam , Behoorlijk,
Hetgene voegt.
Sean, m. Emmer , Wateremmer , m. ; vare
hier : I1 plena i seaux , Het regent , dat
be: giet, (of alsof het met e,awsrs uit
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den hemel wordt . gegottn .> !.-, Em.
mer, .., Emmer vod , *..

Seaugeoire, f. Zoutschop, vr..

Sébacé, ée, adj. Vetachtig, Smeerachtig;
Glandes sébacée, Vetklier, vr.
Sébacique , adj. , als : Acide --, Pet.
Zuur, o.
Sébate, m. Vetzuur zont, o.
Sébeste , f. Vrucht van den Sébestier,
Borstbezie , vr.
Sébestier, m. Borstbezieboom , m.
Sébile , f. Houten bak, m.
Sec , èche , adj. Droog; van hier: fig.
Voir ou Regarder d'un oeil - , Met
drooge oogen aanzien; Manger du pain -,
Droog brood eten; fam. Habit -, Versleten kleed, o., Kale rok, m.; Argent
-, Gereed of Contant Geld, o. * M-,
Droog , Gedroogd ; Poisson - , .Drooge
visch , m. * ---, Dor, Verdord. * -•,
Droog, Uitgedroogd; Fossé -, Drooge
gracht of sloot, yr. * -, Droog, Dor,
Mager , Schraal , Dun ; Jambes sèches ,
Dunne beenen, o. meerv.; fig. Droog,
Dor, Niet sierlijk; Style -, Drooge
,stijl , m,; Etre - sur, Kort omtrent
... zijn, Weinig zeggen van.... * -,
Droog , Koud, Terugstootend. * -, in
de geneesk. , Droog. * -, in de schilderk a enz. , Droog , Hard , Koud, Stijf;
van hier : Graver h la pointe sèche ,
Droog graveren, (d. i. zich van geen
sterk water bedienen). * - , bij metsel.,
als : 1Viuraille de pierre sèche , Muur
-van zonder kalk 'opeen gelegde steepen.
*-, m. Drooge , o. * -, Droog voeder , o. ; fig. Employer le vert et le -,
Alle middelen aanwenden. s-, Drooge confituren, vr. meere. * -, al::
Tirer au -, Leêg pompen , Lens porn.
pen; fig. Etre tiré an -, Geheel uitgeput zijn. * -, ado., als: Boire -, Het
glaasje duchtig ligten ; Répondre -,
Iemand een scherp antwoord geven;
Parler - à q. q., Iemand de waarheid
Zeggen. * -, als : A -, Droog; Met.
tre à - , Droog maken ; (scheepsw.)
Uit het water halen, om te kalfateren ;
fig. Kaal en berooid maken; Etre à -,
Droog zijn; ook: (scheepsw.) Hoog en
droog zitten , 411e zeilen.. geborgen
hebben ; fig. Geen geld meer hebben ;
Courir à - , (scheepsw.) Poor top en
takel ƒnopen,
Sécable , adj. Deelbaar.
Sécance, zie Séquence.
Sécante, f. in de meetk. , Snijlijn, vr.
Séche, f. Spaansche zeekat , vr.; van hier:
Enere de -, Oostindische inkt, m.;
,-- Iossile ,

Porsteen.de zeekaf, vr.; --

SECO
terrine, zie Engoulevent, *-, scheepsw.,
Droogte , Lage klip , vr.
.Séchée , f. , als : - d'eau , Ligte bevoch, tigi ng van het spiegelglas , vr.
Droogtijd, ns. *., soort van visch.
,net.
Sècbement , adv. Droog , Op ,eerre droogs
,plaats; fig. Droogjes , Koeltjes; ook:
Hard , Norsch , Ruw , Scherp.
Sé.eher , v.a. Droog rasaken, Droogen , Doen
droogera. *-^, Uitdroogen, Droog maken. * _, dfdroogen , Opdroogen , Doen
opdrogen; fig. boen opdroegen , Doen
ophouden. * --, V. n. Droogen , Droog
worden ; Faire - , Droogen ; fig. - sur
pied , Verkwijnen ; - d'ennui , etc. Van
verveling, enz. verteerd worden.
Sécheresse , f. Droogte, Droogheid, vr.;
fig Koelheid, vr. *-, Dorheid , Schraal
denkbeelden, enz.), vr. * -,-heid(van
Schraalheid , vr., Gebrek aan sieras
den, o. *-, Ongevoeligheid, vr.
Sécherie, f. Droogplaat:, vr.
Séeheron, m. Hooge of Droogs weide , vr.
Séchoir , m. Droogkas , yr. - , Droog
vr.
-kamer,
Second , de, adj. num. ord., Tweede ; van
hier: Secondes noces, Tweede huwelijk , o., Hertrouwing, vr.; Eau seconde , (bij goudsnied.) Kraakwater , o.
* - , m. Tweede speler , m. * -r , Tweede

verdieping , vr. * -, bij een duel, SeSigner en -, Xedeteekenen; ttre en - s Eene ondergo•
schikte plaats bekleeden, De tweede
zijn ; Lieutenant en - , Tweede bite.
nant , m. ; fig. Helper , Medehelper,
Steun, m,
Secondaire, adj. Bijkomend; Planète -,
.Bijplaneet , vr.
Seconde, f. Seconde (d. i. zestigste deel
van eens mi nuut), vr. * -, in de toonk.,
Kleinste tusschenruimte , vr. * -, bij
drukk. , Tweede proef, yr. * -, in de
scholen, Tweede klasse, vr.
Secondement, adv. Ten tweede, In de
tweede plaats.
Seconder, v. a. Helpen , Bijstaan , Onder.
steunen.
Secondines , f. pl. Nageboorte, vr.
Secouement, zie Secoáment.
Secouer, v. a. Schudden; fig. - les oreil.
les, Geene acht op iets slaan, Er niets
ons geven, Er om lagchen , Iets in het
Bene oor in en het andere uit laten
gaan ; ook : Niet naar iets hoorera ,
Het hoofd schudden , Er niets van hoore n Brillen. *-, Afschudden; fig. - le
joug, Het juk afschudden. * -, Uit schudden , Uitslaan. * - , Opwekken ,
conde, m. *-, als'
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4anzctte?a, Aansporen. *_(ge),v. pr.
Zich schudden.
Secoueur ,, in. Werktuig , om dc vormen
te doen afuallen, o.
SecoCsment, m. w.gebr., Schudding, vr.
Secourable, adj. Huipvaardig, Behulp..
zaam. Te helpen, Te ontzetten;
Ne pas étre - , Niet kunnen ontzet

Wijk
con!qüe, Kegeisnedo , vr.
(cener stad) , yr.
Séculaire , adj. Honderdjarig; van hier:
Poème — , Eeuwdichc , 0. An n e —,
Laatste jaar Goner eeuw , 0.
Sécularisation , f. Wereldlijk maken, t'.,
Secularisatie , yr.
Séculariser ,, V. a. Wereldlijk maken , Sccu lariseren.
Sécularité, f. 117ereldlijke stand, or..
Séculier , bee„ adj. (Sécnlièrement , adv. )
We r e ldlijk.*_, no. Wereldlijke, Leek,m.
Sécurité , f. Gerustheid , Zorgeloosheid , vr.
Sédanoise, zie Parisienne.
Sédatif, ive , adj. zie Calmant.
Sédentaire , adj. Veel zittend , Weinig uit
gaand. * , Zittend , Waarbij men
zit. Gevestigd, Een vast ver.
blijf houdend.
Sédentaires,f. pl. Wevendespinnen,vr.mrv.
Seder -bandes, f. p1. bij schrijnw., zie Pia-

wordes:.
Secourir , V. 0. irr . Helpen , Bijstaan
Hulp verleenen, Ondersteunen.—,
Ontzetten. (ee) , v. pr. Elleander
helpen.
Seconrs, in. Hulp , vr. , Bijstand, no.,
Om
Ondersteuning , vr, ; Crier an
hulp roepen ; Appeler a son —, Te hulp
roepen. * _ , in het ltrijgsw. , Hulp,
— ,j

Hulperoep, no., flulpbende, vr.
Secousse, f. Schudding, vr., Schok, Stoot,m.
Secret, ète , ad j . Geheirso , Heimelijk , 1/er .
borjen.Een geheim kunnende

bewaren, Geheimhondend, Geheim. —,
no. Geheim , o., Geheimenis , vr.
Geheim, Ge.
Geheimhouding, vr.
helm middel , o. ; fig. Geheim , kli4del, o.

tes.bandea.
Sédiment , in. Bezinksel , t'. , Droesem,

no., Hefe, vr.

Séditieux, use , adj. (Séditieusenoent, adv.)
Oproerig. m. Oproerling, Oproer.

*—t

Geheime veer, vr. , Geheime
of I7erborgene lade, vr. -, Geheime
gevangenis , vr.
-, als : En - , In

maker, no.

Sédicion, f. Oproer, t'., Opstand, no.
Sedor, m, zeker vischnet.
Sédre , m. Leeraar der Maloomedaansche
wet , m. - , bij de Perzen , 4anhanger van dli , no.
Séducteur, fl1. Verleider , no. "—, trice,

het geheim , In het verborgen , in vertrouwen.
Secrétaire , in. Geheimchrijver , Secretans , m. ; — d'ambassade , Gezaneschaps-

secretaris ,m, , Schrijftafel, Secretaire , vr* s— een vogel , Secreta.

adj. Verleidand, J7erleidelijk ; van hier:

)

Esprit —. , Verleider (d. i. de Satan). no.
Séduction , F. Verleiding , vr.
, let:
Verleidseer • yr.
f.
verleidelifks of bekoorlijk: , o.
Séduire, V. a. irr. Verleiden , Verlokkeos.
*._, Bedriegen. Omkoopen.

ns , M.
Secrétarerie , f. Secretarif , vr.
Séductrice
,
Secrétariat , no. Secretarisambt , Secreea
t-laat , 0.
, Secretarif , vr.
Secrète , f, Stil gebed voor de mis, o.
Secrète rn cnt, adv. Heimelijk. In het ge.
helm.
Sécréter, V. a. 4fscheiden. * - e 1Jj hoe.
deroonak. , flee haar gereed waken.
Sécrétion , f 4fscheiding , vr.
Sécrétoire , adj. Afscheidend, De afschei.
ding bevorderend.
Sectaire, no. Aanhanger van eene onka-

Bekooren, Verlokken, Aanlokken, Betoov eren.
Séduisant , te , adj. P'erleidend , T'erleb"
delijk.
Sedum , m. naam van verscheidene dik
bladigeplanten, Sedum, vr.
Séelong , no. kleinste kopermunt in Polen.
Ségétal, ie , adj. In het koren g roeli end.
Ségtière , f. zeker vischnet.
Segment, m. Segment (van eenen cirkel,
enz.), o.
Ségovie, f. Segoviewol, vr.
Ségrairie , f. Gemeen bosch , 0.
Ségrais, no, 4/gezonderd bosch , o.
Ségrayer, no. DeelhebbOf ItS een bosch, t'.
Ségtéage , zie Sé g reyage.
Ségrégation, f. w. gebr. , ilfzondering, vr.

tholijke sekte, Better, no.

Sectateur , na. Aanhanger , Volgeling (van
eenen wijsgeer, enz.), m

Secte , f. Sekte , yr. , Aaoslsang , no. , Ge.
zindte , yr. ; fig. Faire — (á part),
Een bijzonder gevoelen toegedaan

Zijn.
Secteur , na. Snijlijn (van een' cirkel) , vr.
Sectile , adj. Gespleten of Gezaagd kun.

toonde wo?den.
in de
Section, f. Afdeeling , vr.
meetk. , Doorsnijding , Snede , Snij.
ding, yr.; Point de
, Snijpunt, o.;
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Ségréger, v. a. ongebr.,4fzonderets.
Ségreyage, no. Boechc:fflr , no.
sciele , zie Sche.
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Seigle, m. Rogge, vr.; Pain de --, Roggenbrood , o. ; Couper ou Faire les seigles, De rogge maaijeu.
Seigneur, m. Heer,.m, ; van hier: Vivre
en (grand) -, Als een (groot) heer le
Ven • Faire Ie - , Den grooten lieer uit
i spr. w. A tout - tout honneur,-hange
A toes seigneurs toes honneurs, Eere
wien eere toekomt. * -, in den bijb.
als: Le -, Do Heer #, m. *-, als:
Le grand -, De groots heer, m.
Seigneuriage, m. weleer, i111untregt, o.
Seigneurial , le , adj. ran een' heer ; Droits
seigneuriaux, Heerlijke regten , o. mrv.
*—, Prijheerlijk , Heerlijke regten
gevend.
Seigneurie, f. Heerlijkheid, vr. *--, Heer`
lijk goed, o. , Heerlijkheid , vr. * --,
titel , Heerlijkheid , Genade , vr. * weleer te Venetïë, Raden, m. meerv.
Seinre, f. Scheur (in den hoefvan een
paard) , vr.
Sein , m. Boezem , m. ; fig. Réchauffer tin
serpent dans son - , Eene slang in zij.
sen boezem kweeken. * _ , van vrou
even, Boezem, m., Borst, vr., Bor.
sten, yr. meerv. * --, Schoot, m.; fig.
Schoot, Boezen , M. , Binnenste , o.,

Ingewanden, o. rxeerv. *--, Boezem,
m., Hart, o., Ziel, vr. *-, Schoot,
Boezem , m. , Middelpunt, o. in
cicn bijb., Schoot, na. ; - d'Abraham ,
Abraham's schoot , m.; fig. Le - de l'église, De schoot der kerk, m. *....,Zee.
boezana, m4, Golf, vr.

Seinche f f. zekere vissckerij, zie Enceinte.
Seine, f. Zegen, vr.
Seing , m. Handteekening , Ond^rteeke.
swing, Hand, vr.; van hier: - uanuel,

Eigenhandige onderteekening , vr.; Sous
- privé, Onderhandsch ; Blanc -, Naam.
teekening in blanco , vr.
Seizain , in. zeker laken (van z600 draden
schering).

Seizaine , f. Dun pakgaren , o.
Seize , adj. num. Zestien. * -, Zesti ende.
*-, m. Zestiende (dag der maand), na.
* - , Zestiende (deel), e.
Seiziéme , adj. Zestiende. * - , m. Zes tiende (deel) , o.

Seizièmement, adv. Ten zestiende, In de

zestiende plaats.

Séjour, m. Verblijf, o. *_,Woonplaats,

Verblijfplaats, lPoning, vr.

Séjourner 9 V. n. Blijven, Zijn verblijf

houden, Zich ophouden, T'ertoeven. *-,
van water, Stilstaan, Staan, Blijven
staan.

Se!, m, Zout, Keukenzout„ o.; van hier:

Étrc de bon -- , d'un bon , Van pas

SELL
gezouten zijn; Manger q. ch. h la croque an -, Iets enkel met zout eten;
Viande an gros -, Gekookt vleeoeh 'met
grof zout bestrooid en in deszelfs nat
opgedischt , o. ; fig. Cot ouvrage est plein
de - , Er is veel Attisch zout (d. i.
vernuft, geestigheid) in dat werk ;
-- attique, 4ttisch zout , o. * - , in
de scheik. , Zout , o.; - d'Angleterre,
-- d'Epsórn, Engelsch zout , Epsom.
zon:, o.; - de chaux , Kalkzout , o.;
- d'Inde , -- pyramidal , ze /e er suiker
-- essentiel, Plantenzout , o.;-zout;
- marin , Zeezout , Gewoon zout , Keu
- microscomique , - natiF, --kenzout,.;
fusible, Ruw zout , o. ; -- volatil , Vlug
zout, o.
Sélam , m. Bloemruiker bij de Turken,
enz. ten teeken van liefde, m. *-, in
Amerika , Wachtpost aan de kust, m.
Sélènes, m. pl. bij de ouden, Koeken in
de gedaante eener halve maan , m. mrv.
Sélénique , adj. De maan betreffende.
Selénite , f. zeker middelzout , Selenites ,
bij de oud., Maansteen, m.
m.
use . adj. Selenitisch.
Séléni
z. zeker metaal , Selenium, o.
Séléniui
Sélé^iographie, f. Maanbeschrijving , vr.
Sh énographique, adj. Tot de maaiabeschrlj.
ving behoorende;_Carte-, Maankaart,vr.
Sélénostate, an. Werktuig ter waarneming
der maan , o.
Séleucides , m. pl. in de gesch. , Seleucá den , m. meerv. * › f. pl, zekere fabelachtige vogels der ouden.
Sélictar-aga, m. Sabeldrager van den Crooten Heer, m.
Selle , f. Stoel (zonder leuning ), Drie.
stal, in. ; fig. Uemeurer entre deux selles le cul à terre , Tusschen twee stoelen i n de asch zitten. * - , Zadel , m. ;
van hier: Etre biets en -, Goed te paard
of vast in den zadel zitten; fig. fam.
gast in desa zadel zitten ; . fam. Avoir
Ie cul sur la - , Te paard zitten ; - à
tons chevaux, Zadel , dat op alle paar•
den past , m. ; fig. fam. Iets , dat men
overal te pas brengt , o. ; ook : Ijdele
lofspraak , vr.; ook: Middel tegen allerlei ongemakken , o.; Courir is poste
à toutes celles, Iie post rijden zonder
eigen zadel ; La première , (bij post.
meest ,) Beste paard van stal , o.; Conrir une ou deux selles , Een of twee Pos.
ten rijden. * -, naam van verscheidene
-

werktuigen, als: - a jeter, Vormstelling, vr.; à appréter, zie Apprdtoir;
à modèle , merkstoel (der beeldhouwers) , m. ; --- i tailler , Snijbank (der
kuipers) , vr.; - a rogner, Snijstoel,
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m. • -, Stoelgang , Stoel , m. ; van
hier : Aller à la - , .d fgaan. * .- in
de ontleedk. , als : — turcique , — du
ture , zekere holligheid. s—, in de
smeltti. zeker schuim , dat naar eenen
zadel gelijkt.
Sellée, f. Rij steenhoopen op de werk.
bank der steenbakkers , vr.
Seller, V. a= Zadelen. (se), v. pr. in

Sembler ,v. n. et imp, Schijnen , Toesch i/.
nen, Voorkomen, Dunken; Ce me seinbie, Mij dunkt; 11 me semble que je
le Vois , Mij dunkt , dat ik her zie;
11 vous semble done ? , Gij gelooft
dus ? ; A ce qu'il vous semble, Uw: bedunkens ; Que vous semble de cela?,
Iaat dunkt u daarvan?; Si`bon lui semble, Indien het hem bevalt, Indien hij
het goed vindt.
Sérnéiologie, f. Verhandeling over de ziek.
teteekenen , vr.
Séi éiotique, f. Kennis van de ziekteteer•
kenen , vr.
Sémeline, f. zeker kristal, dat naar via:zaad gelijkt.
Semelle , f. Zool y vr.; Soulier h double-,
Schoen met dubbele zolen ; Mettre des
seanelles à , I/erzolen; - de liége , Keer.
kenzool , vr. ; -- de erin , Haren zool,
vr. ; van hier T7oet , m. , als : Sauter
vingt semeiles , Twintig voet ver springen. * -, Stuk hout ter versterking
f ondersteuning van eenen balk , o.
-, on: Poids de -, Goud - en zilver
Onderlaag, vr., Vloer-gewit,o.*
(in eene mijn), m. *•-, scheepsw.,
een
schip), o. ; ook : fin.
(van
Zwaard
kerschoen , m. *-- y bij artill., Stelplank, vr.
Sernence , f. Zaad, o.; fig. Zaad , o., Ge.
hei me oorzaak, Aanleiding , Kiem , vr.
* — , als : -- tte perle , Parelgruis , o.„
- de diamans , Diamantgrstis, o., Zeer
kleine diamanten, m. mrv. *-, Klei ne spijkers , m.:meerv.

,

den landb. , Ui`droogen, Hard worden.
Sellerie, f. Zadelkayner, Getuigkamer , vr.
Sellette , f. Bankje (waarop voorheen de
beschuldigde voor de regtbank zat), o.;
fig. On 1'a tenu long-temps sur la --,
Men heeft veel moeite gedaan, om iets
uit hem te krijgen. * —, naam van
verscheidene dingen , welke naar een
bankje gelijken.
Sellier, m. Zadelmaker, ns.
Solon , prép. Volgens , Naar , Overeenkomstig ; - mol , Volgens mijne wijze van
zien, denken ; prov. - le drap, la robe,
Ií^Ien moet de tering naar de nering
zetten , Men moet niet verder sprin.
gen, dan zijn pols lang is, niet
te veel hooi op uwe vork adv.
fan. , als: C'est -, Naar dat /ët valt,
Misschien ja , misschien nee n, Moge
wel, mogelijk niet, Ik kan er-lijk
niets met zekerheid van - zeggen.
Semailles , f. pl Zaaijen , o. * --, Ge.

zaaid koren, o.

Semaine, f. Week, vr. ; - d'années, Jaar
vr. ; — sainte , Heilige ,week ,-wek,
vr. ; ook : Passieboekje , o. ; Etre de
.-, en - , De week hebben ; Prater à petite -, Op zwaren interest voor eenen

korten tijd leenen. * - , Werk van eene week, o. * - Preekloon, o. *Weekgeld , o.

Semainier , m., Semainière , f. Die de week

heeft (in een klooster , enz.)
Semale,, zie Senaque.
Semantron , m. bij de Grieken in den Archipel , werktuig , waarmede men het
volk tot het gebed roept.
Sernaque , f. Smakschi p , o.
Semblable, adj. Gelijk , Gelijkvormig,
Gelijkaardig. *-, m. Gelijke, no.;
It n'a pas son -, Hij heeft zijns getij. .
ke niet.

Semen•contra, m.

963

bij apoth.`, Zaad van het

cipressekruid , o.
Sémeutines, adj. f.

pl., als: Fetes ••, Zaad-

feest (bij de Rotos .) ,,,o.

Seiner, V. a. Zaaijen;: - de I' voine, Ba ver zaaijen; spr. w. II faut =- pour recueiller on avant que de .recueillir, Men

moet zaaijeu, eer enen kan maaijen1
fig. - en terre ingrate, In eenen on-.

vruchtbaren grond zaaijen, Aan eenera
ondankbare weldaden bewijzen, Zi/ne paarlen voor de zwijnen werpen ;
;

- de l'arpent, Geld strooijen , onder
de menigte werpen; - l'argeut , Zeer

que , als : Faites - que cela vous plait

milddadig zijn. * --, fig. Zaasjen ,
Uatstrooijen, Trerbresden,Y'erspreideng
Strooijen , Werpen; -. de la discorde,
Tweedragt zaaijen , verbreiden ; - de
faux bruits, Tfalsehe geruchten uitstrooi Jon ; spr. w. - des marguerites devant
les pourceaux, Paarlen voor de_ zwijnen werpen. * , Bezaatjen; -- nun
planche ' de jardin, .Een tuinbed be -

Houd u , alsof u zulks bevalt.

zaa ijen.

Semblant, m. Schijn, m., Uiterlijk voorkomen , o. ; Faire le - de q. eh. , Den_
schijn van iets aannemen ; Faire - de

(d.ormir , etc.) Zich houden, aanstellen
of gelaten alsof (men slaapt , enz.);
Ne faire -- de riep, Zich houden , alsof
men niets weet , niets merkt ; Faire —
'

-

.
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Sernestral, le , adj. Ze:maandellfb'Ch, Ha1f
Jarig.
Semestre, in. Ze: maanden, vr.nzry.,Half
jaar , Semester, o. ; van hier : Congé
de -, Verlof van zes maanden, o
*_, zie Semestrier.
Sernestrier, m. IZerlofganger voorzes maan

den, in.
Sernenr, m. Zaaifer, Zaadzaaifer, in.;
fig. - de discorde , de zizanie , Twee.
dragezaaijer , m.; de faux bruits,
Uitstrooijer van valscke geruchten, in.
* - , Onderzoeker of Beproever der ge.

'sveerloopen ,
S Semi, woord van zamcnsr. , he:eekeness.
de: Half, Ten halve, Onvoldoende.
Semi.amplexicaule , zie Demi -atnplexicaule.
Semibrève , f. in de oude toonk. , Halve
léorre noot, vr.
Semi.cubique , adj. Halfcnbjek.
Semi-double, adj. Half dubbel. * -, 1'.
'Haifdubbele bloem, vr.
Semillant, te , adj. fain. Woelig , Levendig.
Serni.lunaire , adj. llalvemaansch, Halve.

bemI.tonique , m, Halve toon , ii:.
adj. f. , als: Echelle , Schaal van halve tienen , vr.
Seinnothées, in. p1. Drniden, on. tneerv.
,

Semoir, in. Zaaikorf, Zaaizak, in.
Zaaiploeg, in.
Seinonce, 1. Noodiging, vr.
Ver.
nsaning , vr.
Semoncer ., V. a. Beriepen , P'erinanen.
Semonceur, m. verotid., in: - d'enterre.
ment, Begrafenisbidder a.
Semondre , v. a. bijna. veroud. , 1'Joodigen,
-,

Verzoeken.
Semotte, f. Kooispruit , vr.
Semoule , f. Zeer fijne tarwengort , vr.
*_, zeker korrelig deeg.
S Semper virens , adj. bij tuinlied. , 4 1 tijd
groen.

Sempiterne , f. Everlast , o.
Sempiternel, Ile, adj. enkel in : Vieille sern.
piterneile, Oude vrouw, (die , meent
men , reeds lang moest dood zijn,) On.

de be:, vr.

Sempiternelle , f. Grof eve,last , o.
nsaanvormig.
Semple, m. Getouw voor zijden stof.
Semi.minime, 1. in de oude toonk., zie
Ien, o
Noire.
Senapone, m. Zie Bois enivrant.
Séminaire, in. iCn'eekschool, vr., Semina.-ri Sénat , in. Raad , in. , Raadsvergadering,
yr , Senaat , a.
, 0.
Séminal , le, adj. Tot het (dierli/ke) zaad Sénateur, in. Raad, Raadsheer, a., Lid
van den senaat, o.
behoorende; Liqueur sétninale, Zaad.
vocht , 0. in de plantk. , Pan het Sénatorial, le, adj. Raadsbeerlijk.
zaad.
Sénatorien, one, adj. Van eenen raadsheer
Séminariste, in. Kweekeling ( op eene kweek.
afkomstig.
school), in.
éni, f. Vrouw van een' raadt/zeer, vr.
Sérnination,f.Tfcrspreiding van het zaad,vr. Sénatus-consulte , m. Raadsbesluit , Senatus.consrsltum, a.
Séininifère, adj. in de ontleedk., Zaad
Senan , ei. een vaartuig , Snaauw , vr.
voerend.
Séné, in. Seneplant, vr.Senebla..
Sérniotique, zie Séméotique.
deren, a. meer,'.
Semi -pite , F. kleinste oude munt in Frank.
Snéchal , ei. weleer, zeker ambtenaar,
rijk.
Jlrost, Opperregoer, in.
Seni.prébende, f. Halve prebende of proSénéchauosée , f. Senecha/schap , 0.
ve , vr.
Sénevé , m. Mosterzaad , 0.
Semi..preuve, f. Onvolkoinen be'vijs , 0.
P,Ios.
terdzaadplant , vr.
adj. ei. zie Seniiquartiie.
Oudste,
in.
Semi-quartile, adj. m., als: Aspect, .4f- Snieur, in.
stand van 45 graden tusschen twee pia. Senjiac scheri fi , in. standaard van Mahomed.
neten, in.
Scene , zie Seine.
Semi - quintile , a dj. m., als : Aspect
4ftcand wan 36 graden tusschen twee Sens, in. Zin, in., Zintuig, 0..
stand, o., Bon -, Gezond verstand,
planeten, in.
0. ; - co!ninun , Natuurlijk verstand,
Semis, M. Kunst, om .gezaaide boonien te
Gezond verstand , o., Gezonde rede,
trekkee, vr. Zaaibed,o., Zaaivr. - , Zin , m., Beteekenis , vr.;
perk,
figuré , Figuurlijke beteekenis , vr.;
Sernisexti1e, adj. in., als: Aspect -, 4f.
stand van 30 graden tusschen twee pia.
- moral , ZedeGjke zin , m. Ze doles
vr. P'-, Gevoclen, 0. , Meening, Oorveren , in.
, Kalit,
Sémite , f. zeker katoen.
deelveiling , vr. - , Zijde
Sérnitique , adj. , als : Langues sémitiqngs,
in., Rigting, vr.; En tons -, tn alOostersche talen , vr. meerv.
la rigeingon , Vats alle zijden ; des

Semi-quadrat,

)

sus dessous, Het onderste boven; -• dc.
vant derrière, Het achterste voor.
Sensation , f. Gewaarwording , Aandoe.
Hing, vr. ; fig. Faire •—, Indruk ma.
ken, Sensatie verwekken.
Sens, ée, adj., Sensément, adv. Tlerstandig , Oordeelkundig , Fan oordeel.
Sensibilité, f. Gevoeligheid , elandoenlij kheid , vr. * — , Bewegelijkheid , Ge.
voe ligheid (eener balans , enz.) br.
Sensible, adj. Gevoelig, Met gevoel begaafd ; Système —, Gevoolvermogen,
o. * --, Gevoelig , Ligt gevoelend, .4andoenlijk ; fig. Gevoelig , Aandoenlijk,
Weekhartig , Teèder. * —, Dat onder
de zinnen valt, Merkbaar , Zigtbaar,,
Tastbaar , Voelbaar. * — , Gevoelig,
Indruk makend; Etre — a q. q, , Ge
aandoen, Treffen , Roeren, *—,-voelig
van eene balans , enz. , Gevoelig , Be.wegelijk. * --, in de toonk. , als: Note -., Noot eenen halven toon beneden
Bene andere , vr.
Sensiblement , adv. Merkelijk , Sterk ,
Zeer, Duidelijk. *—, Gevoelig, Levendig, Sterk.
Sensiblerie , f. n. w. , Gemaakte gevoeligheld, vr.
Sensitif, ive, adj. Gevoelend, Gevoel heb ,

bende.

.

Sensitive, f. Kruidje- roer - mij-niet, o.
.kensi ti va , vr.
§ Sensoriutn, m.. Zitplaats des gevoels, vr.

Sensnalité, f. Zinnelijkheid, Wulpsch.
held, vr.
Sensnel , lie , adj. Zinnelijk , Weelderig,
Wellustig, Wulpsch. * —, Zinnelijk,
T'rereldsch. *--, m. JYellusteling , m.
Sensuelletnent, m. Zinnelijk, Walpsch,
wellustig.
Sente, f. Paadje', o.

Sentence , f. Spreuk , Zedespreuk , vr.;
Plein de sentences , Spreukrijk ; fig. Ii
rye parie que par • sentences , Alles , wat
men uit zijnen rend hoort, zijn ze
Le maitre des sentences,-desprukn;
De schrijver der spreuken , (d. i. Pierre Lombard, welke een godsdienstig werk
heeft geschreven onder den titel van:
Le Livre des Sentences, Het Boek der
Spreuken ,) tas. * .- , l/onnis , o. , Sen.
tentie , vr. ; fig. J'appelle de votre —,
Ik onderwerp remij niet aan uwe uit spraak.

Sentencier, V. a. Vonnissen 17eroordeelen.
Sentencieusement, ado. Zinrijk, Spreuk.
,

rijk, Zinspreukig.

Sentencieox , use , adj.

Zinrijk , Spreuk.
rijk, Spreuken bevattende. * -- Zich
gedurig g van spreuken bedienende.
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Eind, waar
begint te winden, o.

men eene streng

Sentêne, f.

Senteur , f. Reuk , Geur , too. ; Eau de —,

Reukwater, o.; Poudre de —, Reukpoeder, o.
Sentia , f. bij de Rom. , zekere godin.
Sentier, m. Pad, Voetpad, o. ; fig. Pad,
o., weg, no.
Sentiment, m. Gevoel , Gevoelvermogen
o. * —, Gevoel, o. , Gewaarwording,
Aandoening , vr.; van hier: Avoir des
sentimens , Gevoel (van eer, braafheid,
enz.) hebben , Niet zonder gevoel zijn;
JPousser les beaux sentimens, Aardigheden (aan eene geliefde) zeggen. --,
Gevoel , o. , Bewustheid , vr. * — , Ge
vr., Oordeel , o. -voeln,.Mig,
Gedachte , vr. *—, van honden, Reuk, m.
Sentimental, le, adj. Gevoelig, Gevoelvol.
Sentine, f. Zoutschuit (op de Loire), vr.
* — , scheepsco. , Durk , ris. ; fig. Verzantelplaats, Schuilplaats (van sleclithe•
den , enz.), vr.
Sentinelle, f. (bij sommigen m.) Schild.
wacht; vr.; — perdue, Verloren schild
vr. * —, Wacht, vr., Op schild.-wacht,
wach t staan , o. ; Faire —, Etre en —
Op schildwacht staan; Relever de --,
De schildwacht aflossen ; fig. iemand
iets op eene lage manier verwijten;
lllettre ci. q. en —, Iemand ergens plaat se n, dat hij alles kan zien, wat er
omgaat; Faire —, Schilderen, Staatí
schilderen , Staan wachten.
Sentinus , in. een god bij de Romeinen.
Sentir , V. a. irr. Poelen , Gevoelen , Ce.
waar worden , Ontwaren, Bespeuren,
Merken , Bemerken. * --, Ruiken,
Rieken ; — Ie báQlé, Aangebrand rui.
ken, Branderig ruiken; — 1'enfermé ,
Duf ruiken, Dompig ruiken ; — bon,
Goed ruiken ; — mauvais , Stinken ; Cornmencer à —, Beginnen te ruiken , Een
reukje beginnen te krijgen ; fig. Het
aanzien of Voorkomen hebben van, Ver
iet homme sent le terroir , Men-raden;
werkt aan dien man, waar 4 i van daar
is; 11 sent 1'enfant de bonne maison , Men
merkt wel , dat hij van goeden huize
is ; fain. — Ie sapin , In een kwaad vel
steken ; spr. w. La caque sent toujours
le hareng, Men kan de gebreken zijner
opvoeding nooit geheel verbergen. *—,
Voelen, Merken , Bespeuren , Bemer.
ken , Inzien. * —, Gevoelen , Onder
Se faire —, Zich doen gevoe.-vinde;
len, Zich openbaren. Ronken aan,
Beruiken; — une rose, flan $ene roos
ruiken. *— (se ) , V. pr. Zich gevoelens ;
ook : Gevoelens, dat Mets iets (in zich)
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heeft • Je me sens asset de force , Ik
voel vuil sterk genoeg , Ik gevoel kracht
genoeg ; ook : Geveeld -worden , Opgemerkt worden, Zich doen opmerken;
van hier : Ne pas se -p de froid. Zich
van koude niet weten te bergen ;Ne pa"s
se — de joie, Uitgelaten van vreugde
wezen ; Se — de q. ch., Bespeuren , Ge.
voelen ; o©k : Gevoel hebben van , Iets
overhouden van ; ook: Deel aan iets
hebben , in iets deelen.
§ Senius , m. bij de Rom,, God des ouder.
doms, m.
Seoir, v. n. irr. Zitten ; enkel gebr. in Séant , Sis , zie deze woorden. * — (se) ,
V. pr. veroud. , zie S'asseoir. s —, v, U.
défect. Staan , Voegen , Kleeden.
V. imp. Voegen , Betamen.
Sepale, f. in de plantk., Insnijding, vr.
Sépara1e, adj. Scheidbaar.
Séparage, in. Scheiding, Sortering, vr.
Séparation, f. Elfscheiding, afzondering,
1dfscheuring, vr. * —, Scheiding, 1/er.
wijdering , vr. * ..-. , Beschot , Af.
schutsel , o. * — , in de scheik. , Sc hei.
ding (der metalen) , vr. *--, bij refits gel., als: de corps entre mari et fern.
me, Scheiding van tafel en bed , vr.
Séparatisaae , m. Afscheiding van de algemeene leer, vr.
Séparatisre, m. Die zich van de algemeene leer afzondert.
Séparatolre , m. i7at ter scheiding van
metalen , o.
Séparé , ée, adj. Afgezonderd, Afzonder -

lijk , Bijzonder.

Séparément,adv. Afzonderlijk„ Bijzonder.
Séparer, V. a. Scheiden , Afscheiden , !Ifzonderen. * --., Scheiden , Van elkander verwijderen. * —, Afscheiden, OnderschFiden. * = ,. Scheiden , .elfschei den, Bene afscheiding maken ; -- de
biens un man i et une femme, De goede
vrouw scheiden ; — de-renvam
ctj s , Van tafe l en bed scheiden. *
(se) , v. pr. Scheiden , 1/er/aren (iemand,
de q. q.), ook: Zich verdeelen.
Sepé, m. bij geweermak,, zeker werktuig
in do gedaante eener T.
Sépeau, zie Cépeau.
Sép^e, zie Cépée.
Sèpes, zie CèPes.
§Sepia, f. zie Seche. *—, Sepia, yr.

Sépozale, f. Rietspoel , vr,
Sepsis , f in (Ie geneesk. , zie Putridité.
Sept, adj. nur. Zeven. * —, Zevende.
* --, na, Zeven , vr. * — , zie Septième.

Septante , adj. nun. veroud. , ,Zeventig.

—, als: Les -- , De zeventig overzet.
teri, a. 9zecrv.

Septembre , m. September , m. , Herfst.
'maand, yr.

Septembriser, v. a. Moorden. 4 Septembri.
seren.

Septernbriseur, m. Septembriseur, m.
Septénaire, adj: , als : Nombre — , Zeven
Zevental jaren (van-tal,o.*—m
het menschelijke leven) ', o.
Septennal , le, adj. Om de zeven jaren,
Zevenjarig.
Septentrion , m. Noorden, o. * — , zeker
gesternte , Kleine beer , m.
Septentrional, le, adj. Noordelijk, Noor.
der ... ; Latitude septentrionale l, Noor
vr.
-derbt,
Séptérie , f. negenjarig feest te Delphi.
Septicide, adj. In de naden openspringend.
Septième , adj. Zevende. * , rn. Zevende
(dag der maand , der maan), m. * —,
Zevende (deel) , o. * —, Zevende maand
(eener zwangerschap) , yr. ; The est
dans son -- (ou dans son sept) , Zij is in
de zevende maand. * —, Zevende dag
eener ziekte, rss.; Le nalade est dans
son —, (ou dans son sept, dans Ie sept),
Het is thans de zevende dag zijner
ziekte. * —, f. in sommige kaartsp., Ze vende , vr. * . , in de toonk. , Zevende , vr.
Septièmement, adv. Ten zevende, inde zevende plaats.
Septier, zie Eetier.
Septifére , adj. Halve vliezen der zaad.
korrels hebbende.

Septiforme , adj. In de gedaante van halve
vliezen.

Septique, adj. De verrotting bevorderend.
Septuagénaire , adj, Zeventigjarig. * —,
rn. et f Zeventigjarige, m. en vr.
Septuagésime, f Septuagesima, vr.; Di.
marche de la —, Zondag septuagesi.
ma , M.
Septule , f, zeker afgeplat uitsteeksel aan
planten.

§ Septum, m. in de geneesk., Afscheidsel, o.
Septuple , adj. Zevenvoudig. * — , m. Zevenvoud, o.

Septupler , V. a. Zevenvoudig maken , filet
zeven vermenigvuldigen.

Sépulcral , le , adj dean een graf; Vase --,
gaas op een graf, vr.; Chapelle sépulcra!e, Grafkapel, vr. ; fig Voix sépul•
orale, Holle stem, (alsof zij uit een
graf komt ,) vr. ; Organe — , Schor re stem , vr.
Sépulcre , rn. Graf, Grafgewelf, o. , Begraafplaats (der ouden) , or.

Sépulture, f. Begraafplaats, vr. *--,
Begrafenis, yr. ; Droie de , Begrafenisregt, e.
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Sèquelle, f4 fam. 4anhang, m.
Séquence, f. Opeenvolging van kaarten
(ten minste drie), vr. , Roem, m. *—,
* —, bij kaarsenmak. , Schikking, vr.
Séquestration , f. Beslaglegging op goede.
ren , vr.
Séquestre , m. Toestand eener betwiste
zaak , welke in de derde hand is , no.,
Sequester , o, ; Mettre en — , Sequestre .

ren. * —, van personen , als : Mettre
tine fille en -- chez q. - q. , Eene dochter
aan iemand ter bewaring geven. *

,

—

Personen , in wiens handen gesequestreerde goederen zijn, m. *.-, Gese.
questreerd goed, Sequester, o. * —,
bij vvondh. , Stuk been , tivaar het leven
uit is, o.

Séquestrer,, V. a. In de derde hand leggen , Sequestreren. * —, Verwijderen,
T'erbannen. * — , Ter zijde leggen ,
Verbergen , Verdonkeremanen. * -- (se),
V. pr. Zich afzonderen , afscheiden.
Sequin, m. in de Levant, zekere goudmunt.
Sérail, m. naara van her paleis des Turkschen keizers. * -- , dikwijls , hoewel
ten onregre, Vrouwentimmer, Vrouwen

Ho o r h u i s , o.
-hof,Serail.*
Seran , m. Hekel, m.
Serancer s V. a. Hekelen.
Serancolin, ni. zeker geel marmer.
Sérapéon , m. Tempel van Serapis , ns.
Séraphin , m. Seraf. Serafijn, m.
Séraphique, adj. Serafijnsch ; van hier
Ordre —, Orde der Franciscanen (de.
Zvi j l men derzelver stichter , Francois
d'Assise , den naam gaf van Le — Saint
Francois) ; Le Docteur —, De Heilige
Bonaventura, m. *—, als : Gomme —,
zie Sagapénum.
Sérapis , m. bij de Egypten. , een: godheid.
Sërasquier, m. bij de Turk., Lagerhoofd, o.
:

Serasses , f. pl. zekere katoenen.
Serbocal, m. bij draa(ltrekk., Glazen ci.
linder , m.
Serche , f. zie Éclisse.
Ser-dam , m. in Turkije , zekere militie.
Serdeau , m. weleer , Tafelbediende (aan
het hof), m. * —, weleer, Eetzaal der

dienstdoende edellieden. vr.
Serein , ne , adj. van de lucht , Helder,

Klaar; fig. Helder; Jours sereins, Ge.
lokkige of Schoons dagen, m. meerv.
* —, als : Goutte sereine, Plotselinge
- blindheid , vr. *—, m. Vochtige avond
-lucht,
vr.
Sérénade , f. 1Vachtmuzijk, Serenade , vr.
Sérénissime , adj. Allerdoorluchtigst.
Sérénité, f. Helderheid, Klaarheid , vr.;
fig. Helderheid , Opgeruimdheid . vr.;

ook: Vrolijkheid, Genoegeli3kheid, vr.
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* —, zekere titel , Doorluchtigheid ,
.Doorluchtige hoogheid , vr.
Séreux , use , adj, van het bloed , enz.,
If'aterachtig.
Serf, ve, adj. Lijfeigen. * _. , nn. Lijf•
eigene,

m.

Serfouette, I. soort van hak of krabber,
om de aarde rondom de planten los te
maken.

Serfouetter , Serfouir , v. a. Do aarde om

... losmaken.
Serge, f. Sergie, vr,•
,
Sergeant , m. Wilde cacaoboom , stï.
Sergent, m. Serjant, m.; (weleer :) -- major,
zie :Mlajor. *•- , weleer, Geregtsdienaar,,
m. s—, bij schrijnwerk., Klemhaak, m.
Sergenter, V. a. veroud. , Door geregtsdie.
naars laten aanzeggen, aanmanen; fig.
Plagen , Kwellen.
Sergenterie, f. weleer, Ambt van geregts•
dienaar , o.
Serger, m. Sergiewever , Sergiefabrikant ,
m. * — , Sergiehandelaar, m.
Sergerie , f. Sergiefabrijk , yr. *—, Ser
-giehandl,m.
Sergette , f. Dunne sergie , Sergette , vr.
Sergetterie, f. Sergiefabrijk, vr.
Sergier, zie Serger.
Série. f Reeks , yr. * _ 4aneenscha.
keling , vr.
Sér ieusement, tdv. Deftig, Ernstig. * —,

Ernstig , Koel. *_, Ernstig, in ernst,
In goeden ernst ; Prendre q. eb. —, Iets
in ernst opnemen. *—, Ernstig, ijverig.
Sérieux , use, adj. Deftig , Statig , Ern.
stig. * -^- , Ernstig , Gewigrig, Be,
langrijk. * -- , Ernstig, Dat nadeelige
gevolgen kan hebben. * — , bij regts.
gel. , Wezenlijk. * — , m. Ernst , a.,
Ernstigheid, Deftigheid , vr., Ern.

stige, Deftige, 0.; van hier: Prendre
dans le — , Voor ernst of waarheid aan
Prendre —, In ernst opnemen. -nem;
Serin, m. Sijsje, o. ; -- de Canarie , Kanarievogel , m.

Serine , f. Wijfje , o. , Pop van een sijs•
je of kanarievogel , vr.
Seriner, V. a. Met een kanarieorgel leeren.
Serinette , f. Kanarieorgel, o.

Seringat, zie Syringa.
Seringne , f. Spuit , yr. ; — a lavement , b
clystère , Klisteerspuit , vr.
Seringuer , V. a. Spuiten ; — de l'eau a
q q., Iemand met water spuiten of be -

spuiten.

Serment , m. Eed, no.; fig. — de joueur,
— d'amant, Eed, waarop men niet ver.
trouwen kan , m. • —, Eed , Vloek , m.
* .- a Eed , a., Plegtige , slofte, vr.
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Sermenté , ée adj. Jleêedigd.
Sermon , in. Leerrede , Redc , Predika.
tie , Preek , vr• - , Leerzame onderwijzing , vr. ; fam. Langwijliga vernzaning , vr. , Sermoen , o.
Sermorniaire, in. Verzameling , vr. of Bun.
del predikatièn, m.
adj., als:
Genre , Preektrant, fl2.
,

Sermonner, v. a. fam. Langwijllge verS
maningen houden.

Sermonneur ,, in. fain. Lang*ijlige verma.
nor,

M.

Sermouneuse , f. fain. Langwijllge yermaanseer , vr.
Srosit , f. Waterachilge deel des bloed:, o.
Serpe , f, Snoeimes , 0. fig. CeIa est fait

a la - , Das is Zonip , knoeijerig getisaakç. —, scheepsw., Enrermes, o.

Serpent, m. Slang , vr. Peau d'uu —,

Slangenvel , o. ; ailê , I7iegende
slang , vr. ; — a sonnettes Rate/slang,
vr. a tate de chien, Uovdskop,
2fl. (zekere slang); — cl'eau, Water.
slang. vr. ; — feüche , zie Coulcuvre
daboie ; — géauc , Reuzeslang , vr. ; fig.

C'est nu vraj —, C'est une langue de — ,
Het is eene lastertong ; Réchauffer on
— dans son sein , Bene slang in zijnen
•boezem kweeken ; Le — est caché sous
les ficurs , Er schailt eens adder ouder
het gras ; Oeil dc —, zekere steen,

Slangenoog,

•zeker blaastuig,

0.

Serpent, o. *_, Serpentbiazer, vs.
Serpentaire, F. Slangenkruid, o. -, in.
een gesternte , Slangendrager , vs.
Serpente , f. on : Papier —, Slangenpa-

pier,

0.

Serpenteau , in. Jonge slang , yr.ze-

ker vuurwerk, Voetzoeker , in.
Serpentement , in. Slangwijze lijn , vr.
Serpentei V. n. Kronkelen , Met bogten
loopen ; Aller en serpeitauc, Kronkelen

Krom loopen. *
geren.

_

5,

V.

a. Zamenslin-

,

0.

Serpentine, f. Slangegras, o. *—, soortnaam toner schildpad. * — , naam oever
slang. zekere taiksteen. ' - , in
Brazi1. , zekere draagstoel. * ._. , adj.
f., als : Laogue — , (van eon paard,)
Slangetong, vr.
Serper ,,
ker

V. 0.

yan

gale /jon , enz , Hot av-

ligeen.

Serpette , f. Snoeirncs ,
( der vijnlezers) , o,
010

ledr

te snijden.

0.

Snijnses
zeker fl20!,

Slangswilze

ge.

nezend.

Serpi ll er , V. n. In den tuinb. ,

Ifeggen van

beide zijden scheren.
Serpillière , f. Zeil voor eeneoz winkel, 0.
* — , Pakdoele , Paklinnen , 0.
Serpolet, in. Wilde tijm, vs., ZCwendel,
vr. , Onzer lieve.vrouwen.beds:roo , 0.
Serratile , adj. ni. van den pol:, Ongeregeld slaande op verschillende doelen
der ader.
Serre , f. Oranjerij , Kas , vr. ; van kier:
__ cbaude , Warvie kas , Broelkas , TrekTeas, vr. *_, Klaanw, vs.; van hier:
fig. Avoir la — bonne , Sterk in do banden zijn. Persing (der druiven),
vr. *_,bjj giec., Schreefscok,vs., Pers,
vr. 's—, in de suikerraff, Wig, Xie!,
vr.
Serré , he , adj. Dig: , Vast ; Drap —,
Dige laken. —, vat; den stijl , Gedrongen , Avoir on style —, Een' go.
drongen' st/fl hebben. *_, Gop rangd,
Bekneld; Avoir Ie coeur -, Beklemd
van hart zijn. *, van nienschen,
4cIster1oudend, Digs; fig. Vasthoudend,
Karig. *_, van een paard, Smal,
Dun. — , als : Avoir le ventre ,
Iiardlijvig zijn. in de plantk,
Zaagowijze getaosd zie Serreté et Ser
rul ook: Dig: bijeen staande. *....,
adv. , als t Jouer — , Vast spelen (d. i.
voorzigtig) ; fam. Gelet —, Sterk vrie
zen.
Serre -bauquière , in. scheepsw. , Balk onder
de vcrdeksbalken , in .
Serre.bosse , in . scheepsw. , Touw , das
het anker vasthoudt , 0.
Serre -ciseaux , in. Schaarhouder , vs.
Serrée, f. ze/Ier werktuig der zonizic
-dor:.
Serrefeu, in. Vu nrijzor, 0,
Serre -file fl1. Laatste man in het gelid,
Linker vietigelman

Serpentiforme , adj. Slangvorniig.
Serpentin , in. voorheen , Baan van een
lontroer, we *_, Slang (van een' dis:illeerÂ'olf) , vr. _, zekere steun,
Groen porfier

Serpg1neux , use . adj.

, vs.

Serre -gouttière , in scheepsw. , Versterking.
balk rondom het schip, M.
Serrement, in. Drukking , yr. , zie Setrot; — de main , Handdruk , vs.
Bekiemming , Beklew.dhcid , vr. ; — de
Coeur, Beklemdieeld des harten, vr.
Serrernent, adv. w. gebr., Karig.
Serre -papier s , fl1. Papiorlade , vr.
Papierkas , vr.
Serre.poiut , in, Klos , waarop de gareel.
viakers het garen winden , tin do steken
vaster aan te halen , vs.

Serrer, V. a. Drnkoo, Klevsmen , Knij
pen , Sluiten, Person, Zarnendrukken,
Toehalen , 4anhale 7; ; fig. — Jos noeuds
de l'amitié 2 De bander, der vriendschaP
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naawwer toehalen; — lee ponces h q. q.,
Iemand pijnigen of kwellen , om iets
van hem te bekomen; -- Ie bouton à
q. q. , Sterk op iets aandringen bij ie.
wand; — q. q. de près, Iemand sterk
vervolgen, Hem digs op de hielen zitten. *—, Digter bijeen zetten, Opeen
dringen , Opsluiten; van hier : (in het
krijgsw. ,) Serrez vos rangs , vos files,
Sluit op; — ses lignes, Digter schrijven , De regels niet zoo ver uiteen
schrijven; Nous sonarnes trop serrés au- j
tour de cette table, Wij zitten te ge
drongenom deze tafel; --- son style
Zijnen stift 1 bekorten, Beknopter of
Gedrongener schrijven ; -- son jeu, Vast
spelen. *—, scheepsw. , als : — les voiles , Do zeilen innemen ; — on punier
en chemise, Een marszeil met smeer.
gordings gorden en met eene pop in de
mars vastzetten; -- en perroquet et en
chapeau, Met eene peplijn op liet zeil
vastmaken; — Ie vent, -dan den wind
knijpen. * —, in de rijsch. , als : — l'éperon It on cheval, Een paard de sporen
geven; — la demi - volte, Het paard de
halve volte doen eindigen. * _ , its de
schermsch., als: -- Is rsesure nu la bot
Sterk op zijne tegenpartij indrin--te,
gen ; fig fam. levnand (bij eenen zw oor
dent vist) in het naauw brengen. * —,
V. a. Wegsluiten, Wegbergen, Bergen.
* — (se), v, pr., als: Se — les uns contee les aritres, Op elkander dringen,
Zich digs aan elkander sluiten; Se —
en peloton , Pelotonswijze opsluiten;
Le cheval se serre , Liet paard trekt
zich in.
Serreté , ée, adj. in de plantk. , Zaagstivijze getand.
Serre-tête,, ni. Hoofdband, Strijkband ,
na., Strijklint , o.
Serrière, f. in geschutg4et. , Sluitijzer, aa
Serrirostres , m. pl. Vogels met getande
bekken , n. meere.
Serron-, wn,_ Kist (voor specerijen, enz.), vr.
Serkculé , 1e , adj. in de piantk. , Zaagsivi jze getand,
Serrure , f Slot , o.
Serrurerie , f. Slotenmakerij , vr.—,
Slotwerk , IJzerzwerk , o.
Serrin er, ni. Slotenesusker, Smid, Klein.
seoid, on

Seree , f. zie Gabonl.
Sersifi, ,die Salsifs.
Serte , # van edelgesteenten, Kas, vr.
* -°, een vise/s.

Sertir , v< a. bij juweel. ,. enz., Zetten ;
Lette tja gne es; hbo semis, Deze ring

is goed gezet.
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Sertissure , f. Zetten (van etigesteen-

ten), o.

Eertule, m. in de plantk. , Bundeltje, Bosje , 0.

§ Sérum, m. Weiachtige gedeelte van bloed,

welk, o.

Servage , m. Dienstbaarheid , Lijfeigen-

schap, vr,
Servant, açlj. tn. weleer: Gentilhomme —,
Dienend edelman, m. * — , bij de Maltbezerorde, enz. , Dienend. *—, als: Fief

— , Onderleen, o.

Servance, f. Meid, Dienstmeid -, vr. *—,
als woord van beleefdh., Dienaresse, vr.
* _, bij maaltijd., Schenktafel , vr.
Serve, f. Lijfeigene, vr.
Serviable, adj. Gedienstig, Dienstvaardig.
Service, m. Dienst, vr. , Dienen, o.;
van hier : — militaire , Krijgsdienst ,
vr.; — de la marine , Zeedienst, vr.;
-- de i'état, Landsdienst, vr.; Entrer an
—, In dienst gaan ; Etre an — , In dienst.
zijn; Etre en — , Eene dienst hebben;
Etre hors de —, Buiten dienst zijn;
Etre au — de q. q., In iemands dienst
of werk zijn. *—, Dienst, vr. , Dienst
hier: Rendre no mau--beton,.;va
vais -- a q. q. , Iemand Bene slechte

dienst bewijzen, Iemand geene dienti
doen ; Rendre -- á 1'humanité, De menschheld nuttig zijn. * -, Dienst , vr.,
Diensttijd, in.; Trente aas de —, Dertig jaren dienst, o. mrv. *— ,Dienst,
Eeredienst, Godsdienst, vr. * —, in
de F.. K kerk. , zekere mis, Dienst
Misdienst, vr. Nut, o., Diens;,
yr. *--, Geregt, o.. 4anrigting s Opdissching , vr. * --, Tafelvaatwerk,
Servies, v. *—, Tafellinnen, Stel ta
Opslagzijde (eener-felgod,0.•—
kaatsbaan) , vr. * —, Eerste slag van
eenen bal (in de kaatsbaan), m.
Servidoa , in. zekere zeepketel.
Serviette , f. Servet , vr.
Servile, adj. van eenen slaaf, Dienst
,onechtelijk, Slaafsch. *—,-bar,
Laag , Kruipend , Slaafsch.
Servilement, adv. Slaafsch.
Servilitd,f. Sla afschi;eid,vr.; fig. ill te grote getrouwheid (hij het vertalen), vr.
Servion , m. in de zoutkeet. , Kruk, om het
zout naar zich toe to halen, vr.
Serviote , f. scheepsw. , Plegtbalk, m.
Servir , V. a, et to. irr. Dienen , Diensten
bewijzen, Bedienen, Helpen_, Bijstaan.
* —, Bedienen, Voor iemand werken.
*_' van spijzen , ©pdisschen, Opzet.
ten , _Bedienen, 4anregren; van hier
Oti a servi, Bien heeft opgedisclst, Het
eten is klaar; fig. fain 11 kil a servi io-n
,

SERE

SERV

970

plat de eon métier , zie Plat. * --, l

Sétacé , ée . adj. In de plantk. , d4lr var .

Te drinken geven. *—, Dienen, Helpen,
,Bijstaan, Ondersteunen; — q. q• de son
conseil, Iemand »sec zijnen raad dieven; — la patrie, Het vaderland die ,
ven. * —, Bedienen, Het noodige bij
iets versigten , om het ce doen wer.
ken; — le canon , Het geschut bedie-

ge
haar.
-dantev
,
Mutt,
Sober , in. zekere oude korenmaat
Boisseaux).
vr. en o. (te Parijs van I2
* — , zekere oude vochtmaat van 8 pinten; Deani-setier, Half pintje, o.
Sétipodes, m. pl , Wormen wet rood bloed,
m. meere. , zie Annelides.
Séton , m. zekere draad door het vleescis

dienen , Aanrei ken, Geven ; — b. boite

nen. *--, Dienen, De wapens dragen;
.— dans 1'infanterie , Bij het voetvolk
dienen; — dans la marine, Op zee dienen. * — , Dienen , Vorderen , Eer be-

wi jzen aan. * — , in het kastsen , als
._.. la balie, ou : -- , Den bal opslaan.
*_, als : --- de, Verstrekken tot , Dienon als, tot of voor ; — de mote,

Tot model dienen; — á, Dienen tot
of om , Dienstig zijn tot; van hier :
Cela ne eert .b rien, Dat is nergens goed
voor; A quoi cela serail ?, A quoi sect.
it?, Que sert-il ?, Waartoe dient dat?,
Wat baat het ? * _ (se) , V. pr. Zich

zelf bedienen; Se — de, Zich belie
van , Gebruiken , Aanwenden, Bezieen; ook: Zich ten nutte maken,
Zijn voordeel doen met; Se —, Opge•
disckt worden, Verschijnen, T7oorkomen, Gevonden worden.
Serviteur, rn. Dienaar, Bediende, Knecht,
rn. * — , in den bijbel , Dienstknecht , ns.
*--, woord van pligtpleging, Dienaar,
tien

vs. ; fam. Je suis vótre —, on : — , UW

dienaar , (d. i. ik bedank u wel , ik
zal dat ,vel laten).
Servitude, f. Dienstbaarheid, Slavernij,
yr.; fig. La — des passions , De herschap•
pij der hartstogten , vr. * -- , Dwang,
m. , Slavernij,, Slaafschheid , vr. * —,
Last , m. * — , bij regtsgel., Last ,n&.
Servituut, o.
Ses, pr. pose. pl. zie Son.
Sésamoïde , adl. m. , als t Os — , zeker
beentje, Schijf, vr.
Sesbot, m. een boom.
Sesquiaitère , adj. in dil ré en- en meetk. ,
Anderhalf maal z,rJo veel.
Sesquidouble , adj-. Derdehalf maal zoo

groot.

Sesquiquadrat , adj. in. , als : Aspect --,
4fstand van ais graden tusschen twee

planeren m.
,

Sesse, f. Band om eenera tulband , m. * --,
m. Hoosvat (in kleine vaartuigen) , o
Sessile, adj. Zonder steel aan den sta»

vast.
Session ,f. Zitting (eener vergaderring ),vr
Sesterce M. eene IIom. munt, Soarer'
tins, M.
,

Séta , m. Varkenshaar , o•

-

kenshaar.
Séteux , use, adj. in de plantk. s In de

getrokken

, Seton , m.

Seuf, m. zeker T7laamsch vaartuig.

Seuil, m. Dorpel, Drempel (eenex deur),
m. *—, aan eene ophaalbrug, zie Som .mier.
Seuillet , m. Onderdrempel van de poort
gaten in een schip , m:

Seal , le , adj. Alleen. * — , Enkel , Eenig. * —, Eenigste.
Seulement, adv. 41/een, Alleenlijk, En..
kei , Slechts, Maar. * _ , als : Ne pas—,,
Zelfs niet, Met; zie ook Non.
Seulec, tte, adj in het herdersdi ,. ,heen.
Save, f. Sap (inplanten), o. * —, van
wijn , Smaak, an. , Kracht , o.
Sevel-coronde , f. soort van gering kaneel.
Sévère , adj. Streng , Gestreng , Hard,
Straf, Scherp. *—, Ernstig.
Sévèrement , adv. Streng , Gestreng , Ge.
streng

Sévérité , f. Gestrengheid , Strengheid.
$éveronde, zie Subgronde.
Sévices , m. pl. bij regcsgel. , Mishandelingen, vr. mrv., Slechte behandeling , vr.

Sévir, V. n. bij regtsgel., Met

strengheid

te werk gaan.

Sevrage , M. Spenen , o. ; van hier : Mon
file est en —, Mijn zoon wordt gespeend.

Sevrer , V. a. Spenen fig. — q. q. de son
espérance, Iemands hoop verijdelen.
*-_, van dieren, Taman de moeder afnensen, * — (se) , v. pr. fig. Zich spenen
of berooven.
Sexagénaire, adj. Zestigjarig. *—, m.
Zestiger , m.
Sexagésimal , le, adj. , als : Fraction sexagésimale , Breuk , 'waarvan de noemer
zestig is, vr.
Sexagésime , f. Sexagesima , vr. ; Dimanche de la —, Zondag sexagesi ma, m.
Sexangie , adj. zie Hexagone.
Sex-digitaire, adj. met zes vingers. *--,
m. et f. Persoon , die zes vingers aan
iedere hand heeft , m.
Sex-digital , le, adj. Met zet vingers. *—,
Met zet teenen.
Sexe, m. Sekse, Kunne ,yr.,Geslacht, 0 .;
van hier : Le (beau) --, Het sehoone
geslacht, a., De (schoon ®) sekse , vr.

SEXT

5IÉG

Sextane , adj. f. , als: Fièvre -' , 2esdaag-

SIbarite, m. fig. Buikdienaar, Wellusteling, Sibariet, no.
Sibbens, m. zekere ziekte in Schotland.
Sibylle, f. Sibil , Waarzegster (der on.

sche koorts , vr.
Sextant, m. zeker werktuig, Sextant, m.
* - , als: ..- d'Uranie., Een zuidelijk
sterrenbeeld.
Sexte , f. in. de R. K. kerk , Zesde uur, o.
* -, m. Zesde boek der decretali ën , o.
Sexté, adj. m. weleer, als : Registre -,
Naamrol der zoutpachters , vr.
Sextil , le , adj. , als : Aspect -- , Afstand
van zestig graden tusschen twee planeten, M.
Sextule, m. (Gewigt van) vier scrupels.
Sextumvir , m. Zesman , m.
Sextuple, adj. Zesvoudig. * -, M. Zes&
voed, o.
Sextupler, V. a. Zesmaal nemen.
Sexuel, lle, adj. Tot de sekse behoorende,
De sekte aanduidende; Qualités sexuel.
les , Geslachtshoedanigheden, vr. mrv.;
Parties sexuelles, Geslachtsdoelen, o.rnrv.
Sey, m. soort van visch.
Sfumato, m. in de schilderkunst, Zachte
wijze van schilderen, vr. *-, adv. Zacht.
Sgrafitro , m. weleer , zekere wijze van
schilderen.
Shako, ' m. Sjako, m.
Shanscrit, m. Sanscrit , o.
Shasto , in. bij de Hindo's , Shaster , m.
Shérit, m. in Engeland, Sherif, m.
Si, conj. Indien, Zoo, Bijaldien, In ge
Wanneer; . — vous voulez,-vale,is
Indien gij wilt; fam. - rant est (que
is chose eer alibi) , ells het waar is
(dat het zoodanig met de zaak is ge.
legen) ; -- ce n'est que , Tenzij. * - ,
Of; Je ne sail - cela eet vrai , Ik weet
niet , of het waar is. * - , .floe ; - pe•
tit qu'il soit, Floe klein hij ook zij.
* -, Voorafgegaan door et, (waarbij
het de i nimmer verliest ,) Echter ,
Evenwel; Il est très-savant, et si it est
modeste, Ilij is zeer geleerd, en echter
is hij bescheiden ; of: Hoewel hij zeer
geleerd is , íi hij echter zeer beschei
den. * --, adv. fam. ja ; Vous dices qua
non, et je dis que -, Ik zeg neen , en
gij zegt ja ; Je gage que -, Ik wed van
ja; - fait, ja wel, ja toch; Oh que - !,
Wel zeker!, ja well * -_, Zoo , Zoo
zeer ; - bien que , Zoo dat , Derwijze
dat. * - , m. Indien , Zoo , o. * -,
muzijknoot , Si , vr.
Siagonagre , f. Kinnebakjicht , vr.
Sialagogue, ael;. Het speeksel opwekkend.
*_, tra. Speeksel opwekkend middel, o.
Sialiszne, m. ongebr. , zie Salivation , f.
Sialologie, f. Verhandeling over het speeksel , vr.

Siamoise, f. zeker katoen.

den) , vr.
Sihyllin, adj.

Sicaire ,

M.
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Sibyllijnsch.

Moordenaar , m.
Siccatif, m.. Opdroogende olie (der schil.
ders) , yr.
Siccité, f. Droogheid, Droogte, vr.
M.

Sicilienne , f. zekere dans.
Sicilique , m. (gewigt van) zes scrupels.
Sicinnis , f. dans der ouden , waarbij gezongen werd.
Sicinniste, m. Sicinnis- danser m.
Sickle , m. Sikkel , m.
Sicomore , zie Sycomore.
Sidéral , Ie , adj. De sterren betreffende,
'

Sterrekundig.

Sideration , f. Plotselinge beroerte , vr.
* -, zie Sphacèie. ;

Sidérite , f, zekere stof, die , met ijzer
vermengd, het broos maakt. * - a zo-+
kere kwarts.
Sidérites, f. pl. Zeilsteen , no.
Sidéromancie, f. Waarzeggerij met een

heet ijzer.
Siclérotechnie , f. Bewerking van het
ijzer, vr.
Sidérotète , m. eens metaalachtige zelfstandigheid.

Sidéroxelon , Sidéroxylum , m. IJzerhout, o.
Sidértargie, f. Bewerking van her ijzer, vr.
Sidrach , m. naam van den boom , welken
Iilahomet in zijn paradijs plaatst.
Siècle, m. Eeuw , vr. , Honderd jaren , o.
Theory. ; fig. — d'or, Gouden eeuw, vr.
* - , Eeuw , vr. , Leeftijd , m. ; van
hier : Les siècles future , De nakormelingschap , vr. * -, fain. Zeer lange tijd,
ns., Eeuw , vr.. *-, in den bijti,, als:
A tous les siècles, Aux siècles des siècles,
In alle eeuwigheid. * - , Leven , o.;
- futur, Toekomstige leven , o. *-,
Wereldsgezindheid , Wereld, vr.
Siége , m. Stoel , m. ; - pliant , Vouwstoel,
m. *- , Bank, (van steen of zoden,)
vr. * - , aan eene koets , Bok , m.,
Zitplaats , vr. * - , Regterstoel , M.
* -, Regtbank, vr., Renthuis, Ge regtshof, o. * - , Regtbank, vr. , Tri.
bunaal, o. *- ,Bisdom,, o., Zetel, no.;
van hier: Saint -, Heilige stoel, m.
* _., Zetel, m., Hoofdplaats, vr.; vaar
hier voor: Zetel, no. ,.Middelpunt, o. s.
fig. Zetel , M. , Zitplaats ,. vr, * -, in
het kri'gswv., Belegering, vr., Beleg, o.;
Mestre le - devant, Het beleg slaan
voor, -Belegeref i Lever le - , Het be.
leg op broke".
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SIGN

Siêger, v. n. Zijnen zetel houden of heb.

gen: hij de Grieken, de Hypocrate:
der Egyptenaren.
Sigaras , m. Boomkrekel, rn,
Sigillaire , f. Zegelaarde , vr.
Sigillaries, f. pl. zekere feesten der oude

ben, *-, Zitting houden, Zitten.
Sien, nne, pron. poss. rel. Zijne. * --, m.
Zijne , o. ; spr. w. , Criacun le - n'est

pas trop, Ieder het zijne ; fig. Mettre
da - dans, Toebrengen aan, .Bijdra-

gen tot.
Zijnen , Zijne aanhoorigen
(d. i. zijne bloedverwanten, betrekkin.
gen, erfgenamen , huisgenooten, bedienden , soldaten, enz. enz.) , m.
meerv.
Siennes , f. pl. fig. fain. in : Faire des —,
(jeugdige) onbezonnenheden begaan,
Zich aan jeugdige onbezennenlieden
overgeven.
Sieste , f. Middagslaapje, o.; Faire la -,

Romeinen.
Sigiilateurs , m. p1. bij de Egypten. , Zegel

meer.

Sieres , m. p1.

Zijn middagslaapje doen, ,Een uiltje

knappen.
Sienr, in. Beer , M.

Sifflable, adj. Verdienende uitgefloten te
worden.
Si$iante, ad). f. , ets : C onsonne —, Sis sende medeklinker, sin. * ^-, in de ge.
neesk. , als : Respiration - , Piepende
ademhaling , vr.
Sifflement, m. Fluiten, Gefluit, o. *-,
Schuifelen, Si,pfelen, Gesehuifl (eenar
slang) , o. * -- , Blazen , Geblaas (van
ganzen, enz. wanneer zij toornig zijn),
a. *--, Blazen , Fluiten , Snorren,
(van den wind, eesten pijl, enz.), a.
*-, Piepen (der ademhaling), o. *-,
Piepende ademhaling 1 vr.
Sillier, v. U. Fluiten; fig. Vous n'avtez
qu'à —, Men gehoorzaamt u op uwe
wenken. * --, van slangen, Schuifelen,
Sijfelen. * --, van ganzen , enz. , Blazen. *-, van den wind , enz. Fluiten,
Piepen , Blazen, Snorren ; Les balies
lui sifilent aux oreilles, De kogels fluiten hein om de ooien. * - , van de
Ademhaling, Piepen, Piepend ademen.
* - 9 V. a. Fluiten ; van hier: --- un
viseau
Eersen vogel voorfluiten, Hem
loeren jleti ten; fig. fans. -- q. q., Onder
Loeren , Voorzeggen , Inpren.-rigten,
ten. * --, in de letterk a , UitIluiten ;
La pièce a été sifiée, liet stuk werd
,

vitgefeten.
Sifilet, m. Fluitje, o.; - de Pan, - de

chandronnier, Pansfuie e , a. ; - de
berger, Herdersfluitje, o. ; fig. Uit

Ui tjouw-vin.g, vr.; fig. fan. Con.-fluPting,
per le - a q. q.. Iemand de mnó gelijk.
held benemen , om te antwoorden , Ie.
maand den wond stoppen.
Sifleur, u-i. Fluiter , vs.
Sáflleuse, f. Fluitster , vr.
Sigaléon , Sigalion, M. de god des sty l zwi j

-priest,m.

Sigillée, adj. f., als : Terre -, zie Sigiilaire.
Sigillum , m. plant, Zegel, o.
Sigisbée , M. Sicisbeo , M.
Sigle, m. Enkele letter ter aanduiding

van een geheel woord, vr.
Sigmoidal, le, Sigmoide, adj. Sigma-

vermig (i).
Signage, m. 4fteekening van een venster-

sieraad , vr.
Signal , m. Sein , Teeken,, o.
Signalé, ée, adj. Uitstekend , Schitterend.

* _ , Berucht, Befaamd.
Signalement, m. Signalement, o. , Steek brief, M.

Signaler, v. a. Iemands signalement (d, i.
beschrijving van zijn uiterlijke) op.
maken. * -, Iemands signalement (b. v.
aan de policie) opgeven. * ..-, Doen
kennen , Doen uitblinken, Vertoonen,
Toonen , Kenmerken; ook : Versieren
Tot sieraad strekken. * - (se), v. pr.
Zich onderscheiden , Uitblinken , Schitteren, Roem behalen , Zich beroemd
maken; ook: Zich berucht maken.
Signature, f. Handteekening, Band , Onderteekening, vr. ; van hier: gtre k
la -, Ter onderteekening verzonden
zijn. * _, Teekenen, Onderteekenen, o.
* -- , te Rome, als : - de justice, - de
grace , naam van twee verschillende
geregtshoven ; - en cour de Rome,
Oorspronkelijke akte , waarbij de Paus
eeg ambt, enz. verleent, vr. *_, bij
boekdrukk. , Merkletter onder aan de
eerste bladzijde der vellen, Signa
tuur, vr.
Signe , m. Teeken , o. , Voorstelling , Af'
bee/ding, vr. * -, Teeken, Kenmerk,
Blijk . o. * -, Vlek , vr. (op de huid.)
*_ 1 Toeken, Kenteeken, Verkennings•
toeken, a.; En -- d'amicié, Ten tee ken
van vriendschap. *-, T eken , P. , Wonderdaad, o. * -, Teeken , Sterren
* -, pl. Signes , Teekeuen,-beld,.
Verschijnselen , o. mrv. *--, in de geneesk. , Teelsen , Kenteelten , o.
Signer , v. a. Teel enen , Onderteekenen
Onderschrijven.
ven. * -, bij goudse. , Stesnpelen , Merken. * - , bij glazenmak.
Merken , Teekenen. * --, v. n. als : — a
un contract , Een contract (als getuige)
-

-

medeonderteekenen.

SIGN

SIMO

Signet, m. Lintje , enz. (in een boek , enz.,
om bij Bene plaats te leggen) , o.
Signette, f. Zaagswijze getande neus.
nijper, m.
Signifiant, te, adj. Beduidend, Beteekenend; van hier: fam. Cela est tréssignifiant , Dat zegt veel ; Cette expression n'est pas asset signifiante , Deze
uitdrukking is niet krachtig, niet duideli j k genoeg ; Peu — , Weinig bedui.
dend, Onbeduidend.

Significateur, m. in de sterrewigch. , Tee.
kenpunt, o.
Significatif, ive , adj. Nadrukkelij k, Krach
-tig,Felbknd.

Signification, f. Be teekeni s , vr. * --, bij
regtsgel., Beteekening (van een vonnis) , vr.
Signifier, v. a. Beteekenen , Beduiden;
Cela ne signifie rien, Dat beteekent niets,
heeft niets te beteekenen , te beduiden.
*—, Te kennen geven, Aanduiden, Ver
Doen of Laten weten, Bekend -klaren,
* _ , bij regtsgel. , Manzeggen -maken. ,
Beteekenen.

Signette, f. weleer„ zeker mondstuk voor
een paard.
Silence , m. Stilte , vr. , Zwijgen , o.;
Dans le — de is nuit , In de stilte van
den nacht. *--, Stilzwijgen , Zwijgen,
a., Stilzwijgendheid, vr.; Garder le—,
Zwijgen, Het stilzwijgen bewaren;
Passer sous —, Met stilzwijgen voorbij
gaan, Verzwvijgen, Gewagen van. *—,
in de toonk. , Teeken van ophonden , o. * —, int. Stil ! , Stil daar !
Silencialre, m. bij de oude Rom. , Slaaf,
die voor de ,stilte moest zorgen, m.
Silencieux , use, adj. Stilzwijgend , Stil.
Silene, m. on Singe --, zie Paresseux, Al.

*_,

* —, in. in de fabell. , Silenus , m.
§ Silex, m. 1/uursteen , m.
Silhouette, f. Schaduwbeeld. Silhouet, o.
Silhouetter, v. a. Een schaduwbeeld tnaken van, Silhouetteren.
Silisouetteur, m. Silhouetteerder, in.
Silicé, ée, adj. zie Siliceux.
Silice , f. Zuiver kei,zand , o.
Siliceux , use, adj. Kelachtig.
Silicule .. F. Schil, Schei, vr., Bast, m.
Siliculeux, use, adj. Schorsachtig, Bastachtig.
Silique , f.
Dop , M.

Schil , Schei , vr. , Bast,

Siliqucux, use, aclj. Met langwerpige schillen
Siliage, m. Streek (van een schip) , Paart,
vr.; van hier : Doubler le .— d'un vais.

Sean , Tweemaal zoo snel zeilen als een
ander schip
Mesurer .le — d'un vais;
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seau, De snelheid van do vaart eens .
schips nieten.

Sille, f. bij de Grieken, ,gypotschrlft, o.,
Si lle , vr. * _, in de zoutkeet. , zekere
hellende tafel.
Siller, v. n. scheepsw. , Paren , Stevenen ,
De golven klieven. *--, v. a. bij valk.
De wenkbraauwen van eenen valk

naaijen.

Sillet , m. aan eens viool , Kam, na.

Sillomètre, m. scheepsw., Laartmeter, m.
Sillon, m. goor, Vore, vr. *—, Rim.
pel, m. of Groef aan het gehemelte der
paarden , vr. ; fig. — de lumière, Lichtstraal , na. * —, pl. Sillons, Verheven -

heden van het garen op de klossen, vr.
?neerv. *—, in de ontleedk., Groef,
Holligheid , Ligplaats (der aderen) ,

vr. * —, zie Enveloppée.
Sillonné, ée , adj. Met voren; fig. Gegroefd.
*—, in de plantk. , Met groeven , rimpels.
Sillonner , V. a. enkel in het deeltin. , zie
Sillonné ; fig. — les users , les plainer
salées on humides, la plaine liquide,
Varen, Zeilen, De golven klieven ; fig.
Groeven , Rimpelen.
Silvain , m. Ii oschgod , ns.
Silves , f. pl. van Latijnsche werken,

Mengeldichten, o. meerv.
Simagrée, f. fam. Gemaaktheid, vr. , Ge

gebaar. o. *—, Schijn, m.

-wakt

Simaise , zie Cymaise.
Simarouba , m. Simaroubabast , m.
Simarre , f. weleer, Samaar , vr. , Kleed

niet eenen sleep, o. *--, Lang wijd
overkleed , o.
Simbing , m. eene kleine harp der negers
asset zeven snaren.
Simbleau , m. in de bouwk., Ci rkelscoer , o.
Simblot, m. Verzameling van draden tot
het weven van gebloemde stofen, vr.
Simicon , an. bij de ouden , zeker speel•
tuig met 35 snaren.
Similaire, adj. Gelijksoortig, Gelijkaardig , Gelijkslachtig. * —, in de rekenk.,
als : Nombre — , zie Nombre proportionnel.
Similitude, f. Gelijkheid, vr. °-, Ge..

lijkenis, vr. *—, Gelijksoortigheid,vr..

Similor, M. Spinspek, o.
Simoniaque, adj. Waarbij simonie plaats

heeft. *_, Zich aan simonie schuldig
makende. *_, m. Die zich aan simp•
nie schuldig maakt.
Simonie , f. Geestelijke ambtkooping
Koopen of verkoopen van geestelijke
dingen.
Simonsses , f. pl. Franjes aan de toonzen
der muilezels, waarmede men ten stt'ij-.
de trekt, vr. nneerv.

SIMP

SIPH

Simple, adj. Enkelvoudig ,. Eenvoudig,
Enkel , Niet zamengesteld , Onzamen-

Singer, v. a. Na//pen.
Singeresse, adj. f. Na//peed, olapacht:'g.
Singerie , f. .dpenkuur , Schalkenstreek ,
Guiterij , vr. *_, Naping, vr.
Singler, V. n. in de bouwk. , Met de koord
meten.
Singliots, m. pl. Beide brandpunten eener
ellips, e. tneerv.
Singulariser (se), V. pr. Zich zonderling
aanstellen, Van het gewone gedrag afwijken , Bijzonder willen -zijn.
Singularité, f. Bijzonderheid , Zonder
vr. *—, Zonderlingheid , vr.-barheid,
Singulier , ère , adj. Bijzonder , Zonderbaar ; van hier : Combat — , Tweegevecht , o. * — , Zeldzaam , Ongewoon ,
Buitengemeen. * _ , Zeldzaam , tiltstekend. * —, Zonderling, Vreemd,
Grilziek , Luimig. * —, in de spraakk.,
Enkelvoudig ; Nombre --, on : —, m.
Enkelvoud, o.
Singtolièrement, adv. Bijzonder, Inzonderheid. * — , Zonderling , Vreemd, desder: dan een ander.
Singulxueux , use, adj. Vlet snikken ge -
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gesteld. * —, Eenig , Enkel , telleen ,
Niets dan. * —, Eenvoudig, Niet zeer
zamengesteld; — ajustement du matin,
Eenvoudig morgengewaad, m. *,E en
,'oudig, Onopgesmukt, Zonder sieraden.
*—, Eenvoudig , Gewoon, fllledaagsch.
'"— Eenvoudig, Simpel , Zonder graad,
ambt of bediening, Gemeen , Bloot;
-- soldat , Gemeen soldaat , m. ; van
hier: Donation pure et —, Gift zon der eenige voorwaarde, vr. * --, .Een
Zonder bedrog. * — , Een--youdig,
voudig , Onnoozel. * — , m. Enkel voudige,` Enkele, o. * —, Geneeskruid , o.
Simplement, adv. Enkel , fllleenlijk ,
Slechts. * — , Eenvoudig, Zonder om
-wegn.
Simplesse, f. Eenvoudigheid, Opregt.
held, vr.
Simplicïcornes, zie Aplocères.
Simplicité, F. Eenvoudigheid , yr. *— ,
Onnoozelheid , yr.
Simplification , f. Vereenvoudiging , vr.
Simplifier, v. a. Vereenvoudigen.
Simpludiaires , adj. f. pl., als : Funérail
les — , Lijkplegtiglieden met dansers
en springers , vr. meere.
Simulacre , m. Beeld , o. , Beeldtenis , vr.;
fig. Schijn , m. , Voorwendsel , o. * — a
Spook , Spooksel, o.
Simulé , ée, adj. Schijnbaar , In schijn.
Simuler, V. a. Voorwenden , Vermommen ,
Simuleren.
Simultané , ée, adi. Gelijktijdig.
Simultanéité , C. Gelijktijdigheid, vr.
Simultanément, adv. Gelijktijdig.
Sina , f. zekere S8 nesche zijde.
Sinapi , m. zie Sénevé.
•
Sinapisme, ms 1V2osterdpleister, yr.
Sincère , adj. (3incérement, adv.) Opregt,
Openhartig , Eerli4k,Ongeveinsd. *—,
als: Teute —, Zuivere tekst, no.
Sincérité, f. Opregtheid , Openhartigheid,
Eerlijkheid , Ongeveinsdheid , vr.
Sincipical, le, adj. 5/an het voorhoofd.
§ Sinciput, m. Voorhoofd , a.
Sindon, m. Wiek in eene (getrepaneerde)

opening, vr. *.--, Laken , waarin Jezus
werd begraven , o.
Sinécure,f..Post zonder ivcrkzaamheden,m.
Singe , in. Aap , ii; ; fig. fans. Etre malin
comme un -- , Gaarne ondeugd doen ;
fig. Payer en monnaie de -- , Met bespotting, in plaats van met geld, betalen , Zijnen schuldeischer uitlag
naboot•-chen.*—,figBla k
ser, 1Vadper, Aap, no. * --, scheepsw.,
Takel, tn. * — , zie Pautographe.

paard.

Sinistre , adj.

Ongelukkig , Rampspoedig ;

fig. Ongelukkig , Ongeluk voorspellend;
van hier :

Avoir la physionomie —,

Avoir q. ch. de — dans le visage , Een
ongelukkig of ongunstig gezigt hebben;

Aspect —, Ongelukkige stand (der planeten), m.;

fig. Corssidérer sous un as-,

peet trop —, Uit een te donker oogpunt
beschouwen. * _-, Boos , Gevaarlijk,
Snood.
Sinistrement, adv. On g urstig,Onvoordeelig.
Sinon , adv. Zoo niet, dan , doders, Zon•

der dat. * —. Behalve , Dan , Uit-

gezonderd.

Sinope, m. zeker groen of rood krijt.
Sinople , m. zie Sinope. * —, in een wapenschild , Groen , a. * —, zekere goud
-erts.
oudste godsdienst
in Japan , Sinto'ismus, o.
Sinué, ée , adj. Net rondachtige insnijdingen.
Sinueux, use , adj. Bog tig.
Sinuolé , ée, adj. in de plantk. , Met eenigzins gebogene randen.
Sinuosité, f. Bog;, Kromte , vr.
—, in
Sinus , m. in de wisk., Sinus , m.
de heelk. , Etterzak , Zak , fn. *—, in
de ontleedk. , Holte , vr.
Siphylis , f. Venusziekte , vr.
Siphon, m. bij wijnkoop., enz. Hevel, M.
*_, in de nat. list., zekere opening in
sommige schelpen. *—, Hoos ,vr., -zie

Sintoism.e, Sintos, m.

Trombe.
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Sire > m. titel van Benen koning of kei zer , Sire, m. * — , weleer, Heer, m, van hier: fam. Pauvre - , 4rme hals, m.
Sirène, f. Sireen , Meermin, vr.; fig. Ver
vrouw, Sireen , vr. *--, in-leidrjk
dc nat. lijst. , zeker zeedier , dat veel
naar een' aal gelijkt.
Sirene , f. weleer , titel van zekere be.
zittingen , Heerlijkheid , vr.
Siriasis, m. Ontsteking der hersens door
zonnehitte.
Sirius, m. Hondsster , vr. , Sirius, en.
Sirk, m. Omheining van bamboesriet , binnen -welke de negers van de Gambia de
hutten voor hunne vrouwen hebben, vr.
Siroc , Siroco , m. in de Middel!. zee,

Sizain , m, zie Chardonneret,.
Size , f. werktuig ter weging van fijne

Zuidoostewind, Sirocco , m.
Sirop, m. Stroop, vr.
Sirocer , V. n. fig. Met kleine

teugen

drinken, Lepperen.
Sirsacas, m. eene katoenen stof.
Sirtes, f. pl. Zandbanken, vr. meerv.
Sirupeux, use, adj. Siroop uitleverend.
Sirvente, m. soort van oude poëzij.
Sis, se, adj Gelegen, Staande.
Sison, rn. Steeneppe , vr.
Sissite , m. zie Aétite.
Sistre, m. Citer (der ouden), vr.
thans, soort van luit, Citer, vr.

Site , m. in de schilderk. , Ligging, vr.
Sitiologie, f. Verhandeling over het voed-

sel, vr.
Sitocotne , m.

te Athene , Opziener over

het koren.

Sitophylax, m. te Athene, een overheidspersoon, die waken moest, dat de burgers niet meer koren kochten, dan bij
de wet was toegestaan.
S'tót que , zie Aussitót que.
Situation, f. Ligging , vr. eener stad , enz.
*—, Stand, tn., Houding, vr.; fig.
Staat, Toestand , m., Gesteldheid ,
Zielsgesteldheid , vr. * —, Toestand,
Staat, m., Gesteldheid, vr.
Situé, ée , adj. Gelegen.
Situer, V. a. Plaatsen , Stollen , Leggen
Zetten.
Six, adj. num. Zes. * —, Zesde. •—, m.
Zes, vr. * —, van de drags der kraamvrouwen, Zesde maand, m.
Si&ain, m. Zesregelig vers , o. * -- , Zes
i néén sluitende laadjes , o. mrv. * —
Halfdozijn, a.
Sixièrne, adj. Zesde. *—, m. Zesde (deel), o.
* _ , Zesde (dag) , m. * -- , f. Zesde
klasse , vr. * -- , in het piketten , Zes.
de, vr.
Sixiémemene, adv. Ten zestiende , In de
zestiende plaats.
Sixte , f. in de toonk, , Zesde , yr.

ronde paarlen.

Sizette, f. zeker kaartspel met Zes personen.
Slabre , m. 31 ermudi sch vaartuig.
Sloop , Sloupe, m. scheepsw. , Sloep , vr.
Smalt , m. Smalt , vr.
.Sinaragdite, F. zie Diallage.
Smaragdo-prase , m. zekere steen.
Smectite, f. zekere vollersaarde.
Smectites, f. pl. P'ollersaarde, vr.
Smegme , m. zeker reinigingsmiddel der
ouden, om de huid na een' uitslag glad
1

te Maken.
Smilax, m. Sassaparille, vr.
Smille , f. Bikhamer , m.
Smiller, V. a. Bikken, Pikken.
Sobole , f. Vruchtbol , m. (in de bloem.)
Sobre , adj. Math.; fig. Etre — i parler,
en paroles, Weinig spreken, Zuinig
met zijne woorden zijn , Bedachtzaam
in het spreken zijn ; fig. I1 faut être
sage et —, Men moet wijs en voortig-

tig

zijn.

Sobrement, adv. Matig , Matiglijk ; fig.
Parler — , Voorzigtig in het spreken
zijn ; User — , Matig gebruiken , Een

bescheiden gebruik maken.
Sobresse , f. veroud. , zie Sobriété.
Sobriété, f. Matigheid, vr.
Sobriquet, m. Spotnaam, Bijnaam , m.
Soc , m. Ploegijzer , o.
Soccage, m. Tijd, welken het zout noo-

dig

heeft om zich te vormen,

vr.

* —, Vereeniging,

m.

Sociabilité , f. Gezelligheid , vr.
Sociable , adj. Gezellig.
Social, le, adj. Gezellig, Maatschappelijk.
Société, f. Maatschappij, Zamenleving ,
vr., Gezelschap,

o. * --, Verbindtenis , vr., Omgang
m. ; Faire — avec , Eens verbindtenis
,

aan knoopen. * — , Gezelschap, a., Omgang , m. , Gezelligheid , vr. * --, Gezelschap , Genootschap, o. , Maatschap -

pij , vr. *---, Societeit, vr.
Soeinianisme, m. Sociniaansche leer,

vr . ,

Socinianismus , o.
Socinien, in. Sociniaan , m.
Socle, m. Toet (van een standbeeld ,

enz.) ,

M.

Socletiére, f. Sardijnnet, o•
Socque , f. Houten schoeisel van sommige
monniken, o. *—, op het toon., Broos, vr.
Socratique, adj. Socratisch.
Soda , f. zie Cépbalalgie. * -- , Zola,

Heete zode ,

vr.

* —, Sodaplant , yr.

Sodalirhe , m. Sodasteen , M.
Sodomie, f. Tegennatuurlijke zonde So?

domie, Sodovsiterij,

vr.
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Sodointe, in. Sodomiet, Sodomiter, ft.
Soeur, C. Zuster , vr. ; - gerniaifle ,
le zuster. vr.; Demi -soeur, Halve zuster, vr.; — Consanguine , Halve zuster
,'an vaderszijde,vr.; — utérine, Hal,'e zuster van moeders zijde , vr. ;
naturelle bâtarde , Onechte zuster. Na
tuurlijke Zuster , yr. — de hit, Zoog-

vr, , Dorst, no.;
de l'or, Gouddorst,
m. ; de gloire , Roemzucht , vr.
Soigné, ée, adj flies zorg behandeld,

zuster , vr.; Zie ook Bc11esoeur ; (bij
dicht.,) Les neuf soeurs, De zanggo..

dinnen , vr. meer';,

— , naam , wel-

eene non aanneemt, Zuster, vr.
*____, meisje, dat in gemeenschap met
andere leeft , zonder echter non te
ken

zijn, Zuster, vr.; Soeurs grises, Graauwe zusters, yr. meert'.
Sofa, in. Sofa, vr.
Sofflte , f. Paneelwerk aan de zoldering,
e,2Z., 0.

80fl , M. titel van don Pcrzische,s koning,
Soft, no.
Softas m. pl. te Konstandnopel, Leeraren,
,

Professoren, m. sneer',
Soi , prop. Zich , Zich zelf; Tout cela
est bon en — , Dat alles it goed op zich

zelf; Cbcz — , Te huts ; fain. Avoir ton
chez —„ Lene eigene huishouding hebben ; Ne pas avoir de chez—, Geene

elsene /suishoueUng hebben; Etre a —,
Onafhankelijk zijn , Van niemand afhangen, Zijn eigen heer en meester
zijn; N'étre plus a — , Zijn verstand
verloren hebben; De —, Uit zijnen
aard ; Rentrer en — , De hand in zij.
Isen eigenen boezem steken , Over zich
zelven nadenken; Str —, Op zijn ligchaam ; ook : Bij zich ; fan. A part —,
4 1 leen , Bij zich ze/yen ; Etre — , Zich
zelf zijn , Zijn karakter bewaren;
O-mêne , Zelf, Zelve, Zeli'en ; Cela

pane de soi-±hrne, Dat spreekt van
zelf; Soi-disant , Zich noemend; ook:
Zoo genaamd. * .— , on. ze Soul.
Soic , f. Zijde, yr. ; fi g. Jouro fi .lés d'or

et de — , Gcuden dagen , Gelukkige
dagen, no. meerv. Borstel, Par.
kensborssel, no. ° —, p1. Soies, (Lang)
haar (van sommige honden), o
, Gedeelte
in de plantk. , Baar, a.
van een lemmet, dat in het hecht gaat,
U.Snuit van sommige insecten ,m.

* , als: — minérale , zekere amiant.
Soierie,f. Zijdewaar, vr. *., Zijde.
fabrijk , vr.
Soil, f Doht , m.; spr. W. On ne saurait
faire boire on âne s'iI n'a —, Het is vergeefs geflui t- 2 als het paard niet pissen
wil; (arder nun poire pour Ia — , Een
appeltje voor den dorst bewaren ; fig.
Sterke begeerre, vr„ Trek , no. , Zucht,

Ksiiscb , Gekuischt.

Soigner , v. a. Oppassen, Zorg dragen
. voor 9 Bezorgen , Zorgen voor. —,
Mes zorg waarnemen, bearbeiden, enz,
Behartigen.
Soigneusement, ad,,. Zorgvuldig, Met zorg.
Soigneux , use , adj. Zorgvuldig, Zorgzaam , Bezorgd.
Solo , m. Zorg , Zorgvuldigheid , I711*1 t,
dngstvalligheid , vr. Zorg , Oplettendheid , Moeite , vr.; Avoir — de , Zorg
dragen voor;Rendre des soinsàq. q., Iemand vlijtig bezoeken , Avoir des soms
fiatteuro , etc. pour q q., Iemand trac h .
ten te behagen ; Etre aux petits soms avec
q. q. , Iemand allerlei oplettendheden
bewijzen. *, Zorg, Bezorging, yr.
*__, Zorg, vr., Kommer, no,, Onge
rustheid, vr.
Soir, m. Avond, no.; Sur le —, Tegen
den avond.
Soirée , f. 4vend, Avondstond , Avond.
tijd, no.
Soit , conj. Hetzij; b. v.
qu'il Ie fasse,
— qu'il ne le fasse pas ,qu'il Je fasse,
on qu'il ne le fasse pas ,) Hij moge het
doen of niet. — , adv. Het zij zoo,
Goed, Fiat.
Soixantaine , I'. Zestigtal, o.; van hier:
fam. II a sa , 1-Jij heeft de zestig
achter den rug.
Soixante , adj. num Zestig.
Soixanter , v. to. Zestig tellen, eer een
ander één oog heeft.
Soixantième , adj. Zestigste.— , M. Zestigste (deel), o.
Soja, iii. zekere drank in Japan.
Sol , na. Grond , m. , Aarde , vr.
in de mijnen , zie Murai ll e. * , in de
bouwk., Grond, (waarop men bouwt,)
we ' — , muzijknoot ,'Sol , vr.
Sola, no. een zeer ligt bout.
Solacier, V. a. veroud. , Troosten.
Solaire , adj. Van de zon ; Syothme —,
Zonnestelsel, o.; Atne -, Zonnejaar, to.
°—,indeplantk., als: Fleur —, Bloem,
welke zich sluit öf opent , wanneer de
Zon schijnt , vr. bij wondheel. , als t
Bandage , Verband bij cone lacing
aan den slaap , o. ' , in de ontleedk,
als: Muscic -„ zie Muscle excenseur
du pied.
Solamire, f. Weefsel voor zeven, Zeefdoek ,
Solandre, f. Keen in het gewricht van de
kniebogen der paarden , vr.
Solanos,zn. iiiPerzi,zckere brandende wind.
-

Solbatu, ue, adj. van paarden
den voet gekneusd.
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SOLE
, Onder

Solbature , f. van paarden , Kneuzing onder den roet.
Soldanella , f. Ronde gedaante der bla•
den, vr.
Soldanelle , f. IPinde, vr.
Soldat, m. Soldaat , Krijgsman, m. *-,
(Gemeen) soldaat , m. * -, Soldaat,
I7oetknecht, m. • -, Braaf soldaat,
Uitmuntend krijgsman, m. *--, adj.
m. , als : Avoir fair - , Een krijgshaf.
tig aanzien hebben.
Soldatesque , f. met veracht. , Soldaten , fn.
meere., Bende soldaten, vr. *-, adj.
.dit van een' krijgsman, Krijgsmans...
Solde, f. Soldij , vr. * - , m. Slot eener
rekening, Saldo, o.
Solder, V. a. , als : - no compte, £ene
rekening sluiten. *- (se), v. pr. Liet
verschil van zijne rekening betalen.
Sole , f. in den landb. , Land , waarop
men het cane jaar koren , en het tweede jaar iets anders zaait , terwijl men
hetzelve het derde jaar braak laat lig
Zool (van den voet eens-gen,o.*
paard:, ezels, enz.) , vr. * -, scheepsw.,
Bodem van een vaartuig zonder kiel,.
ns. * -- , bij timmerl. , Onderste hout.
werk , o. * -, soort van visch , Tong , vr.

Soléaire , m. zie Tibio-calcanien.
Solécisme , m. Taalwoestheid, vr.
Soleil , M. Zon , v r. ; Eclipse de - , Zonsverduistering, vr.; II fait encore grand
- , Le - est encore bien haat , De zon
staat nog hoog; 11 fait déjà grand --,
.De zon staat reeds hoog; 11 fait trop
de -, De zon is te sterk ; Marcher en.
tre deur soleils, Tusschen den op- en
ondergang der zon of Gedurende den
dag marcheren ; Coup de - , Zonne•
steek, m.; fig. Adorer le - levant, De
opgaande zon aanbidden ; Avoir du Uien
an -, Vaste goederen bezitten; Etre
Clair comme le - , comme la lumière du
-,- Zoo klaar als de dag zijn; litre
an -, Foor ieder bloot leggen. *-,

bij alchim. , Goud , o. * - , in de R. K.
kerk., zekere ring met stralen omge.
ven, Zon, vr. *-, zeker vuurwerk,
Zon, vr. * -, Zonnebloem, vr.
Solement, zie Solin de platre.
Solen , m. weleer, Beenlade , vr.
Solennel , lie , adj. Plegtig , Plegtstatig ,
Statig , Feestelijk.

Solennellement , adv. Plegtig, Plegtstatig, Statig , Feestslijk.
Solennisation , f. Plegtige viering , vr.
Solenniser 9 V. a. Plegtig vieren.
Solcanité, f. Flegtigheid , Plegtsiatig-

hela, vr. * -, bij regtsgel., als : .-.

d'un testament , etc., Maken yen een

testament'*i den behoorlijker vorm, o.

Soletard , m. eens vette aarde , waarmede

men in Engeland dewol van hare vette doelen zuivert.
Solette, f. zeker houten driekantje bij
het netrenbreijen.
Solfatare , f. een krater Bigt bij Napels.
Salfége-, m. Toonkunstige zamenstelling
met gebruik van ut, re , mi, enz. ,'vr.
-

Solfier, V. a. Op noten zingen.
Solidaire, adj. Elk voor het geheel verbin-

dend , Solidair. * -, Elk voor het
geheel verbonden , 4anspiakelijk.
Solidáirement , adv. Ieder voor het geheel,
Solidair.
Solidarité , I. Wederzijdse/th verpligting
voor het geheel , vr.

Solide , adj. gast ; Corps -, Past ligehaam ,
o.; Parties solides , Vaste deelen, o. mrv.
* - , gast , Slecht, Sterk; Edifice-,
,

Recht gebouw, o.; fig. Vast, Hecht,

Bondig, Duurzaam, Wezenlijk , Gron•
dig , Onwrikbaar , Onwankelbaar.
in de plantk. , Vast , Digt , Gevuld.

*'-= v

* -- , M.

Yast ligchaam , o. ; fig. Groner

dige, Paste, Duurzame, o. *--, in de
ineetk., Ligchaans , o.
Solidement, adv. Wart , Hecht , Sterk ; fig.
Bondig , Grondig , Verstandig.
Solidifier, v. 1. in de scheik. , Past maken.
Solidisme, m. Leer der geneeskundigets e
welke alle ziekten aan de kwetsing der
vaste deden toeschrijven, vr. , Solidisw
mus, o.
Solidiste , m. Voorstander van het soli.
dismus , Solidist , us.
Solidité , f. Vastheid , Hechtheid , vr.;
fig. Vastheid, Onwrikbaarheid , Duurzaamheid , Grondigheid , vr. • -, zie

Solidarité.
Soliloque , m. 4lleenspraak , vr.
Solin, m. in: - de plitre, zekere yelling
onder een# dakgoot.
Solins , m. pl. Ruimte tusschen twee bal.
ken , vr. * --, Bestrijking met kalk
onder de eerste rijen dakpannen , vr.
Solipède , adj. Met ongespleten hoeven.
Solitaire, adj. Eenzaam (levend), 4/leen
levend , 4fgezonderd. * - , van dies.
gen, Eenzaam, dfgezonderd. *-- s
als : Ver -, Lintworm, m• * -, ia
de plantk., fllleen staande. s .-,
zeker gesternte. * -, Kluizenaar, m,
t-, zeker spel. * - ,> Enkels dia.
mand, M.
Solitairement, adv. Eenzaam.
Solitude, f. Eenzaamheid , 4fzondering ,
vr. * —, Eenzaamheid, Eenzame plaats.
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Solive,; .f. Balk (onder eerre zoldering) ,

vr.

So.liveau., in. Kleine of Dunn kalk , .ns.,

.Ri.b.,: vr.

So1li 4atjon, f... Verzoek, 4 nzoek, o. * -,
Bevordering offlandrijving (ener zaak
•l+ijt.den Yegter) , Sollicitatie ,. vr.
Solliciter , V. a. danzett-en ,. ,4anzoeken ,
Trac hten .te bewegen-; fain. - q. q.. de
sop..déshonneur., Iei: van iemand ver
dat strijdig is met zijne eer.-lange,
*-, Verzoekera, Dringend verzoeken,
4ar,sdri ngeen op. *.- , bij regtsgel. , als:
-- Mn procès , Een proces bij den reg.
ter gunstig aanbevelen.
Solli.cteur, n, Regtsbetuorderaar, Sollici geur , we *--, I7erzoeker, m.
Solliciteuse ,, f, T/erzoekster, vr.
Sollicitude , f. Kommer , m. , Zorg , Be.
. zorgdheid,, vr.
$010 , in. in de toonk. , Solo , yr.
Solstice, na. Zonnestand, m.;
d'été ,
Zomerzonnestand, m.
Solsxicial,:le-, adj. Van den zonnestand.
Solnblq, ; dj. Oplosselijk. * -, Van elk„,_ ander kunnende gescheiden worden.
-

Solutif,, ive, adj. Oplossend.
SQlutio.n f._ ,Opjossing ,- Verklaring , vr.
* - , in de scheik. , Oplossing , Ontbinding-., Scheiding , vr. *-, bij wondh.,
Vërdeeling, vr.
S Solutum , M. Oplossing , vr.
Solvabilité, f. Vermogen om te betalen, m.
Solvable , adj. In staat om te betalen.
Somatologie, f. Verhandeling over de vas.
te deelen des ligchaams , vr.
Sombre , adj. Donker, tSomber,, Duister;
11 fait ` , Het is. donker (weir) ; I1 fait
-- dans cecte ehambre, Het is donker in
deze kamer ,. Lumière- -, Donker licht,
Flaauw licht , o.'; fig. Somber, Zwaar
-moedig.

Sombrer, V. U. scheepsw., als,: - sous
voiles , Door eenen rukwind omgeslagen worden en zinken.
Sommager., V. a. De eindhoepels op (een
vat) slaan„

Som.maire, adj. Beknopt, Kort. *-., Tloorloopig, Voorafgaand. * --, m. Korte
inhoud ,m,; van hier : bij boekdrukk. ,
Imprimer en --, Met gedurig kortere

regels drukken.
Sommairement, adv. Kort, In weinige

.voorden.

Sommnation, f. Aanmaning, vr., zie Sommer. * - -,. Opeisching, , Sommatie , vr.
* -, in de wisk. , Opsomming, vr.
Somme, f. Last (van een paard, .enz.),
m.-; van hier: Bête de -, Lastdier,
I„i,slkeest, o. ; Cheval de - Lastaard,

o. *,sons, vr.; - totale, Totaal,

o. , Som, vr.; fig. - toute, En -, In
één .. w oord. * -" , . in de wisk. , Som ,
!Joévèelheid , yr. * - , Som., Vereeni ging, vr. * -, in -den hand. , hoeveelheid van is,000 spijkers. * -- , in de
glasblaz. , als : - de verres , Mand met
24 schijven glas, vr. * --, Kort begrip
(eener wetenschap, leer, enz.), o. *-s
m. Slaap (van eenen mensch) , M.
Sommées, f. pl. van eenen roofvog., Vol.

wassene veêren, yr. meerv.
Sommeil, m. Slaap , m. * -, Trek tot

slapen, m., Slaperigheid , vr. , Slaap,
m. Avoir -, Slaap hebben.
Sommeiller , v. n. Sluimeren.
Sommelier , m. Huisbestuurder , m.
Sommelière, f. Huisbestuurster, vr.
Sommellerie , f. Iluisbestuur , o=
Sommer, V. a. Laten aanzeggen , Oproe-

pen , Opeischen, Sommeren; van hier:
- q. q. de sa parole, Iemand aanmanen,
om zijn woord te houden. * - , in de
wisk. , De som vinden of. zoeken van,
Optellen , Opsommen.
Sommet , m. Top , m., Toppunt, o. , Kruin,
vr. ; fig. Toppunt , o. * -, pl. Sommets,
(Hooge) bergen., m. mrv. .* - , in de
,_ wisk. , Toppunt , o. , Top , m. * - , in
de plantk. , enz., Top., m.
Sommier,, m. Pakpaard, o,. * -- , Paar.
deharen matras , vr.. * -, aan een or.

gel , Windlade , yr. * - , Hoofd eener
drukpers, o. *-, aan een klavier, Hout,
waarin de schroeven der snaren zitten,
o. * - Ondersteen van een gewelf,
m. * -- , Schoorbalk van metselwerk,
m. * --- ,, . Draagbalk eener klok , m.
*-- , Brugbalk,- m. * -, Dubbele hoepel op het einde van een vat , ra. * -,
Over een raam gespannen huid, waarop eten een val bereidt, vr. *_,Hoofd.
boek (der ontvangers, enz.), o.
Sommité, f. Uiterste puntje (aan gewassen) , o.
Somnambule, ni. Slaapwandelaar , m. *-,
f. Slaapwandelaarster , vr.
Somnambulisme m. Nachtwandelen, o.
Somnifère,, adj. Slaapwekkend. * -, M.
Slaapmiddel , o.
Somnolence, f. Bewust* en beweginglooso
held , vr.
Somptuaire, adj. Tot beperking dar weel
-de
(inzond. in kleederdragt).
Somptueusement, adv. Prachtig, Koste lijk , Weelderig , Verkwistend.
Somptueux , use , adj. Prachtig , Koste lijk, Overdadig, Weelderig, Verkwistend.
Somptuosité, f. Pracht, Overdadigheid ,
'
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Weelderigheid, Ve.rkwisting, vr.
Son, in., Sa, f., Ses, p1., pr. poss. adj.
Zijn ,.Deszelft, ijaar, Derzelver; Son
fils , Zijn zoon , m. ; Sa flue , Zijne
dochter, vr ; See enfans, Zijne kinds.
ren ; Son amitié , Zijne vriendschap.

Son, in. Zenzeleel, mmeerv.; Eau de ,
Zet.'elwarer , o. - , Klank , Toon , ,a.,
Geluid, o.; Sons articulés, zie Articu.
le ; Sons flûtés , Fluietoonen , Liefelijlee
t000en gelijk die ecuer fluit, nz. mrv.;
- de voix, Teen der stem, in.
Sonat, m. Tot zeernleêr bereid schapen.
vel, 0.
Sonate, f. in de toonk, Sonate, yr.
Sonde , f. Peillood, Dieplood , o. ; van
—,
hier : - de terre , Aardboor , vr.
scheepsw. , als : Etre a la —, Op eene
hoogte zijn, waar men den grond kan
peilen ; Aller It la - , Met Iie: lood in
de hand varen ; Venir jusqu'à la , Zoo
ver komen, Sot men grond viudt, Jeter
la -, Het dieplood uitwerpen ; Etre sur
les sondes , Op de gronden zijn.
bij wondh. , Tentijzer , o , Katheter,
in. ,. Sonde , yr. * , bij commiezen,
,

-

Peilstok, na..—, bij waaijermakers,

Priena, m.bij loodg., Ruimstok,
in., Ruimijzer, 0.
Sonder , v. a. Peilen ; fig. - Ie gué , - le
terrain, Onderzoeken of Zien, van welken
kans de wind waait ; — q. q. , Iemand
toetsen , polsen. * - , bij wondh. , Tenten, Sonderen ; van hieri voor zaken
als : — un bâtitnent,. etc. , Een gebouw
onderzoeken ; — un verre , Een glas laten klinken , om te weten , of het ge.
borston, enz is.
Songe , ria. Droom , M.; — 5111v! , Geregelde droom , in. ; apr. w. La vie nest qu'un
—, Het leven is maar een droom ; fi g.
Faire de beaux songes , Zic1a noeS eene
i/dole hoop streelen of vleijen ; fain.
Je croyais que c'étit un — , Het kwam
mij aiseen droom voor; En—, In den
droom.
Songe-crenx, m. fain. Droomer, Mijmo.

raar, Peinzer, M.
V. a. et n. Droonien ; fain. — de
fétes, Pan feesten droomen. *__, v. u
Denken ; Songez It vous, Wees op ewe
hoedo ; van hier : — creux, Peinzen
Mijmeren , Diep nadenken. *..., v. a.
fain. 4an . . . denken.
Songeur , in. Droomer , no. ; fig. fain. Mij.
Songer ,

meraar , no.
Sonica , adv. in het bassetspel , als : Ca.

gner -., Winnen , dewiji eene kaart
juist van pas komt; van bier : flg.fam,
Juist van pass Te regter tijd.
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gonna , f. bij de l\lahoniedanen , Boek met
overleveringen, 0.
Sonnaille, f Btl, vr. (aan den hals van
dieren op de weide.)
Sonnailler, V. n. fain. Gedurig bellen, Ben.
geien, Onophoudelijk luijen.
Sonnant, te, adj. Klinkend; van hier:
Espèces sonriances , Klinkende munt , vr.;
Mal.,Kwalijk lidend. uur.
merken , Slaand; van hier.: A l'heure
sonnante, Met den klokslag; 4 sept
heures sonnantes Met slag van ze.
vep uur.
Sonner, V. n. Lnijen, Luiden; Les cloches sonnent , De klokken luijen. —,
Klinken, Een geluid geven; Cela sonne

creux , Dat klinkt hol ; van hier : fig,

in de spraalik. , Faire - tine letire , Eens
letter uitspreken, laten hooren ; K du
substantif nier cloit toujours — , De r
van het zelfitandige woord nier moet

altijd uitgesproken of gekeerd worden;
Ce mot sonne bien Is l'oreille Dat woord
is welluidend; — bien, Wel luiden;
.. mal , Kwalijk luiden ; van hie r : Ce.
la sonne bien dans le monde, Dat wordt
door het publiek gunstig opgenomen;

Faire — bien hout une action , etc., Meet
ophef van iets maken , Roemen , Prij.

zen. —, Een geluid voortbrengen
(op sommige instrumenten ; en van daar:)
Blazen ; de Ia trompette , Op do trompet blazen. * , Door eon geluid aan.
gekondigd worden, Slaan; Voilà midi
qui' sonne, Daar slaat het twaalf uur.
*_, V. a. Luiden , Luijen; van bier:
la sonnette , Schellen , Bellen. * __
Door eenig geluid aankondigen ; van
waar.' - les vépres , Tot den vesper lui..
jen ; — la charge, Den aanval blazen;
- la reunite, Den aflegt blazen ,- spr.
W. Ii est teiisps de — la retraite , Het it
tijd, om de wereld te verlaten; le dernier coup (de vpres) , Voor de laatLrç
nina l tot den vesper luijen; fig. fain.
INc - mot, Zich niets laten verluijeft,
Geen woord zeggen. , Door schelb
]en of bellen laten komen, Schell en,
Bellen ; — un domestique • Eenen kecht

bellen of schellen. —, in de ziunt,
dan den klank beproeven , Laten k/in.
ken. *- • a. et 0. scheePSW. , als:
— le quart, De wacht schellen; — pour
la poinpe, dan de pomp schellen. *,
V. a. et n. in de toonk. , 4atoslaati , La.
ten hoor,;:.
;
Sonnerie, f. Klokgelut Ce 1tbJ,0. *..,
Klokwerk, 0., Klokken, vr. mrv.*_.,
aan een horlogie , ens. , Slagwerk , o.
Sonnet, m.. Xlinkdichf, Sonnet, o.
6

980

SONN

SORT

Sonnetier, m. Bellenmaker, m. * -, Bel•

grand -, Hij heeft het buskruid niet
uitgevonden.
Sorcière , f. Tooveres -, Tooverkol , Tooverheks , Heks , vr.

lenverkooper, m.

Sonnette, f. Bel , Schel , yr. ; Serpent à -,

Ratelslang, vr. • -, Heischraag , vr.
* -, zekere hamer.

Sonnettes, f- pl. bij boekdrukk., T7erschovene letters vr. meere.
Sonneur, m. Luijer, Klokkeluijer , m.;
van hier: - de cor,, Horenblazer, m.
* -, Heifer, m.
Sonnez, m. in het tiktak , Twee zessen,
vr. meere.
Sonnites, m. p1. bij de Turken, Waarne,.mers der Sonna , m. meere.
Sonomètre, m. Geluidmeter, m.
Sonore, adj. Welluidend. *- ,Klinkend,
Eens goed geluid hebbend. s-., in de
geneesti., Hoorbaar.
Sonorité , f. Eigenschap van te klinken # vr.
Son-to, m. zekere thee.
Sopeur, f. Slaapzucht , Bedwelming, vr.;
Sopor, m.
Sopha , zie Sofa.
Sophisme , m. Drogrede , vr.
Sophiste , m. Drogredenaar , m.
Sophistication , f. Vervalsching , yr.
Sophistique , adj. Bedriegel i j k.
Sophistiquer, v. a. Vervalschen, Vermengen.
Sophistiquerie , f. , Mengsel , o., Verval.
sching , vr.
Sophistiqueur , m. Vervalscher , m. ; fig.
fam. Bedrieger , Drog redenaar , Vis.
tar, m.
Sophonistes , m. pl. te Athene Wat de
Censors te Rome waren.
Sophronistérion , m. bij de Griek. , Strafplaats voor ongehoorzame kinderen, vr.
Soporatif, ive, adj. Slaapwekkend ; fig. fam.
Slaperig, Hetgens in slaap doet vallen. * --, m. Slaapmiddel , o.
Sóporifére , Soporifique, zie Soporatif.
Soprane , Soprano , m. Soprano , Bovenstem, vr.
Sor, adj. m. van vogelen, Zeer bruin.
Sora, m. Muisdier, o.
Sorbe , f. Sorbe, vr.
Sorbet , m. Sorbet , m•
Sorbetière, f. Sorbetvaas, vr.
Sorbier , m. Sorbenboom , m.
Sorbir, v. a. veroud., Inslokken.
Sorbonique , f. weleer , Godgeleerde zin twisting bij de Sor-bonne , vr.
,

,

Sorboniste , m. weleer,

Doctor der Sor-

bonne , in.

Sorbonne, f.. weleer, h-oofdcollegie der theologische faculteit

to Parijs , Sorbon.

,le, vr.

Sorcellerie , f. Tooverij , vr.
Sorcier, m. Tooveraar,, Toovenaar, Duivelskunstenaar, ms,; apr. w. 11 n'ett pas

Sordide , adj. Laag , Schandelijk, Verachtelijk.

Sordidement, adv. Gierig, Schandelijk,
Als een vrek.

Sordidité , f.j Schandelijke gierigheid,
vr.

Sordon, m. zeker dof register van een
orgel.

Sore, f. Vereeniging der vruchtbeginse•
len bij de warenkruiden, vr.

Sorer , v. a. veroud., zie Saurer.
Soret, m. zeker vischnet. * -, adj. ver oud. , zie Sauret.
Sorie, f. Spaansche lamswol, vr.
Sorite , m. zekere redeneerwijze.
Some , f. I,Jzerschuiw, o., Hamerslag, ns.
Sornette, f. Praatje voor den vaak, Sprookje, o.

Sororial , Ie , adj. Zusterlijk.
Sororiant, te, adj. w. gebr., van den boe
Zwellend.

-zem,
Lot, o., Toestand , m. * - , Lot, o. ; fig. Le .-en
est jeté , De teerling is geworpen. *-,
Betoovering , vr. ; Jeter un - sur, Be.
tooveren.
Sortable, adj. Betamelijk, Gepast, Over.
eenkomstig.
Sorte, f. Soort , vr. ; Toutes sortes de %
Allerlei , Allerhande. * --, Wijze,
Manier , vr. ; En cette - , Op deze of
die wijze ; De la -, Zoodanig , Der.
wijze, Op zoodanige wijze; De .~
que, Zoo dat; En - que, Zoo dat; fig.
fam. Parler de la bonne - a q. q. • Ie•
mand duchtig doorhalen. *-, bij boek.
dr. , pl. Sortes , Eigene drukken, m.
meers. , Fonds, o.
Sortie , f. Uitgang , m., Vertrek, o. *-,
Einde, o., Elfloop , no.; A la - de l'hiver, Op het einde van den winter. *-,
Uitgang , Uitweg, m. * - , in het krijgswez. , Uitval , m. ; fig. Faire une - It
q. q. , Eenen uitval tegen iemand doen,
Hem hekelen ; Faire une - sur on contre
q. q., Tegen iemand uitvaren. s-., in
den hand., Uitvoer, ns.; Draics d'entrée
et de -, In. en uitgaand# regten, o.
meere.
Sortilége, m. .Duivelskunst, Tooyerij ,
Hekserij , vr.
Sortir, v. n. irr. Uitgaan, Uitloopen, Uit
Uitvaren, Vertrekken; van hier:-rijden,
- de , Verlaten , Komen uit , Zich ontdoen van , Zich verheffen uit, Oprij
uit, Uitgaan van, Zich ontwikke--zen

Sort , m. Noodlot, o.

len , Zich losmaken van , Voortkomen
uit, Ontspruiten uit, Zich verwijde
hier: On sort de i'église -renva, ,
de l'école, etc., De kerk, school , enz.
gaat uit; — de diner, Van tafel gaan;
— de charge , ,dfgaan (van zijnen post);
-- de condition , Uit de dienst gaan; —
de son sujet, Van zijn onderwerp af.
wijken ; — d'ane chose à on honneur,
IVlet eer van Bene zaak afkomen ; Ces
souliers sortent de chez Ie cordonnier,,
Deze schoenen komen pas van den schoen
Ce livre sort d'un bon auteur,-maker;
Dit boek is van een goed schrijver; —
de la dance, Buiten de maat dansen;
— de rnesure, Buiten de maat spelen;
— du ton, Van de wijs raken, Van den
toon raken; ook : In Benen anderen toon
gallen. * —, Uitkomen, Beginnen te

981

SOITV

SOSE

ble, I1 n's ni — ni maille, Hij bezit

geenen cent ; II n's pas pour on --- de
bien, Hij bezit niets; I1 met — sur —,
Hij is zuinig in de minste kleinigheden, om snaar geld te verzamelen.

Soubab , m. in het rijk van den Mogol ,
Onderkoning, vr.
Soubarbe , f. Gedeelte van het gebi t , waar
kenketting wordt bevestigd, o.-ande
Soubardiers, m. pl. Stukken ter onder
werktuig, waarmede-steunigvah
de steenen uit de groeven worden ge heschen P. meere.
Soubassement, m. Voetstuk , a. , waarop
iets gebouwd is, o. *—, Onderbehang ..
cel, o.
Souberme , f. "scheepsw. , Stroom, Vloed,
door den regen veroorzaakt, m.
Soubresaut, m. Sprong, Luchtsprong, m.
van een paard ; fig. Vous aver eu un
verschijnen, Voor den dag komen, Te
terrible — , Gij hebt Benen duchtigen
voorschijn komen. *—, in de schilderk.,
tegenspoed gehad. * —, in de geneesk.,
Uitkomen, Voorkomen. *—, v. a. Uit
Rilling, vr.
Uit den stal brengen, Buiten-breng,
Soubrette, f. weleer, Volgju fer, vr. *—,
brengen ; fig. fam. Uit ... redden , hel
op Let toon., Kamenier, Soubrette, vr.
bij regtsgel. -pen.*—,vargdéf
Hebben, Verkrijgen, Sorteren. *-.., Soubreveste , £ weleer , Kamizool zonder
mouwen, o.
m., als: Au —, Bij het uitgaan, opSoubuse, f. Wijfje van den Busard , o.;
staan , verlaten, enz.
Busard --, zie Busard male.
Sose , m. bij de Chaldeërs , Tijdvak van
Souche , f. in sommige streken , Stam (van
6o jaar, o.
,oenen boom), m.; van kier : fig. in de
Sosie , f. zekere stofvan boomschors.
geslachtrek. , Stam , m. , Hoofd van een
Sossos , m. zeker tijdsverloop bij de ougeslacht , o., Stamvader, m.; van hier:
den , volgens sommigen van 6o dagen.
Faire —, Het hoofd van een geslacht
Sostenuto , adv. in de toonk., Volgehouden.
worden ; van hier: bij regtsgel., Staak,
Sot tte, adj. Dom, Zot, Onnoozel, Dwaas;
m. ; Succession par souches , Erven bij
spr. w., zie Réponse. s-., m. Zot,
staven , o. * —, in andere strek. , Stomp,
Dwaas , Bloed , Hals M. ; fam. Quel.
m. , Stobbe , yr. ; van hier t Blok
que —, Een dwaas mogt het zeggen,
(brandhout) , o.; fig. fam. Cet homme
doen, enz.
est une (vraie) —, Die man is een blok
Soter, tu. , Soteria , f. bij de Griek. , bi j een regt uilskuiken. •—, inde plantk. ,
naam van sommige hunner godheden,
Knop , die uit de wortels van overRedder, na., Redster, vr.
blijvende planten jaarlijks uitloopt ,
Sotie, f. weleer op het tooneel, Klucht, vr.
m. * —, als : -- de cheminée, Boven
Socion, m. stukje samarindehout , waar.
het gebouw uitstekende schoorsteen
mede de vrouwen van den Senegal hare
Schoorsteen , m. * . , Pijp (van een
tanden wrij van.
waterwerk , voor zoo ver zij uitsteekt) ,
Sotte , f. Gekkin , Zottin , vr.
vr. * —, bij kaarsenm. , Houten kaars,
Sotcement, adv. Dwaselijk, Zot.
vr. bij slag., enz., Langste kerf
Sottise , f. Dwaasheid , Domheid , Onnoo-stok,m.
zelheid , yr. * —, Dwaasheid, Gek.
beid, Zotternij, vr. *—, Vuile taal, Souchet, m. slechte steen onder in de
groeven.
vr. s—, pop. Beleediging , vr.; van
hier : — des deur parts, Zij hebben Souchetage, m. Opneming van de stammen
der boonren in eon Bosch , vr.
beiden ongelijk. * —, zie Sotie.
Sottisier, m. Verzameling van vuile stuk- Soucheteur, m. Keurder der boomstam -men , m.
jes, vr. * —, fam. Vuil mensch , Een
Souchever , V. n. Den ondersten steen if.
vriend van smerige taal , m.
houwen.
Sou, m. oude munt van so in een Livre,
Stuiver , m. ; van hier : I1 n'a pas un Soucheveur, m. Mijnwerker, die den ander , I1 n'a pas le--,•I1n'ani —ni don.
sten steen afbikt,m. *.--, zie Soucheteur.
,

O

f

,

,

-
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Souchía , f. zekere stof.
Souchon, m. Korte, dikke ijzeren bout , tn.
Sou ci, m. geslacht xvar' planten , Goud.
bloem, Goudsbloem, vr.; van hier: fig.
Être jaune comme un —, Zoo geel als
was zijn. - * —, Onrust, Zorg , vr.

Korsjmer , m. ; Sans —, Zonder zorg
Zorgeloos , ° O;;bezorgd ; fig. C'est le
moindre ou le cadet de mes soucis , Dat

is smijne geringste zorg; Sans•souci, o.
fam. Zieltje zonder zorg , vr.
Soucier (se) , v. pr. Zich bekreunen (om,
de) , Zich bekommeren , Zorgen of Bezorgd zijn, Bekommerd zijn, Werk
(van ...) maken.
Soucieux, use, adi. Bekommerd, Ongerust.
Soucis, m. zekere Indische stoffen.
Soucos , m.. naam, welken de .Egyptena..
ren aan eenera heiligen krokodil gaven.
Soucoupe , f. Schoteltje , Schaaltje, o.
* — , Schenkblaadj s , • o.
Soudain , ne , adj. Plotseling , Plotselijk 1
Snel, Schielijk. *—, adv. Plotseling,
Eensklaps, Dddëlijk, In het zelfde oogeoblik.
Soudainement, adv. Plotseling, Snel, Eens-

klap:, danstonds , Dadelijk, Voort,
Onverwijld, Zonder vertragen.
Soud.n , m. weleer, Luitenant-generaal

van den calif, m. * — , later , en nog
thans , Sultan , Soudan , m.
Soudard , Soudart , rn. veroud. , nog thans,
fain. C'est un vieux —, Heit is een oud
krijgs'nan.
Sonde , f. Zeegras , o. , Weedatch
Soda, vr.
Souder, V. a. Solderen.
Soudoir., m. Soldeerkolf, vr., Bout , m.
Soucdoyer , V. a../3ezoldigen , In soldij
hebben ; van hier : Etre soudo}é, Soldij
trekken. * --, tot eenig kwaad oogmerk
Bezoldigen , Betalen, Huren.
Soudre , V. a. veroud. , zie Résoudre.
Soudrille, m. w. gebr. , Liederlijk sol daat, m.

Scudure, f. Solderen, e. *—, Soldeersel, o. * —, Gesoldeerde plaats, Soldering, vr.
Soufsge, m. Glasblazen, o.; Four du
—, Blaasoven, m, Be/deeding
van een schip met nieuw planklerk, vr.
Souffle, m. Uitgeblazen wind, m. ; van
hier :- E eindre uue chandelle du premier

•-, Eene kaars de eerste maal uitblazen ; fig. On Ie renverserait de pretnier
—, Men kan hem omblazen. *--, 4dern, ars. ; van li-ier : 11 n'a qu'un — de
vie , It n'a que Ie -- , Hij ie ten iii.
terste zwak. *—, Waarjing, Blazing,
Beweging .(van den wind) , vr. van

S OTJF
hier;

— de vent,

Koeltje

,

Luchtje

, o.

Soufliesneut, m. w. gebr. , Blazen , Waaljeu, o.
Souflier , v. n. Blazen (met den mond).
* —, Blazen , Waaijen; fig. Je ne sais
de quel coté, Ie vent souffle , Ik weet
niet, van welken kant de wind komt,
va is. , Sterk 'ademen , Snui ven,

Hijgen , Blazen ; fig. , Ii ne souffie - pas,
hij durft niet , kileken,
niet klagen; — aux oreilles de q. -q.,
Iemand aanstoken , aanzetten ; ook : als
V. a. , Iemand heimelijk -onderrigten
nzededeelen ,- In heit oor fluisteren., In-

Il n'oserait —,

fuisteren. *—, v.= a. 4anblazem; —
le feu , Het vuur aanblazen.. Uit
— one chandelle , Eene kaars-blazen;
uitblazen. *—, 2fblazenn , Wegblazen.
* ---, Opblazen; -- on veatf, Een kalf
opblazen; — l'orgue, Het orgel trappen. *--, Blazend voortbrengen, Blazen ; -- Ie verre , Glas blazen; van
hier : fig. — la discorde , — Ie feu de la
discorde , -Het vuur der tweedragt aan
aanblazen ; -- la division, De-stoken,
verdeeldheid bevorderen; prov. •— le
chaud et Ie froid, Koud en heet uit éénen mond blazen; — q. q. , Iemand zacht
voerzeggen , Iemands toni//cur zijn ;
fig. fan. — à q. q. on emploi, Iemand
eengin post wegkapen. *--, in. het
damsp.,, Blazen. * —, bij jag. , als : Le
chien a soufflé le poll à un lièvre , De
hond had den haas bijna gepakt; — It
on lièvre an poil , Eenen haas van nabij vervolgen. * --, scheepsw. , als: —
un vaisseau , Een schip met nieuwe planken bekleeden. * -, , bij deurwaard. , als:
— on exploit, Voorwenden, een exploict
te hebben gedaan. * --, V. n. fam.. Zich
met het goedmaken bezig houden, Den
steen der wijzen zoeken. * —, bij paar
als : -- an poil, (van eens ette--dearts.,
ring,) Door het haar loopgin.
Soutiierie, f. Blaasbalken (vaneen orgel),
m. mrv. * _ , Plaats, waar de blaas
zijn, vr. *—, Trappen van het-balken
orgel, o.
Soufet, m. Blaasbalg, Blaasbalk, m. *—,
als : Cabriolet a — , Cabriolet met eens
neërslaande kap, vr. *—, Klap, Slag,
m., Oorveeg,vr. *_, Klap om de eeren , m. ; fig, Recevoir on — , Eens tegenkanting ontmoeten.
Soufetade , f. fam. Benige oorvegen , vr.
-

-

meere.

Soufeter, V. a. fam. Oorvegen geven, Was
om de corso geven.
Soudleteur, m. , Souffieteuse, f. Die oorvegen uitdeelt.
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Soufileur ,, in. Blazer,

t.

Iemand,

die geseadig in het vuur blaast, 4s
sclepoester , tn,
- , als : - d'orgue
Orgelerapper, in.InbIaen, Souf, Goudmaier, m,
,
fi cur, m.
adj., als: Cheval -, SnuivQndpaard, o
Sonfileurs , adj. rn pl. , als : Poissotis - ,
Cu z , m. p1. Vissci2en die, gelijk
de walvisschea , water viespuiten , m.
tao eTs.
Souffieuse , C Blaasster, vr. *_,4 s /.
poestser, vr.
Soufilure , f. in te heet gegoten metaal ,
Holte , vr., in het glas , Blaas , vr.
Souffrance , f. Lijden o. , Smart , vr. s—,
bij regtogel , Vergunning, vr. in
eeoe rekening, als: Article en -, Uit.
gezette pest , sa.
Souffiant , te, adj. Lijdend. *_, J;'tr.
draagzaam , Geduidig
Sooffredouicur, In. facn, I7ersclssveling , m.
Souffreteux , use , adj. Noodlijdend.
Souffrir , V. 15. irr. Lijden , Smart of Pijn
gevoelen ; van hier: fig.' Sa modestie
souffre quand on Ie lone , Zijne zedig
lu id lijdt , auanneer men latin prijst
Zijne zedig/zeid gedoogt niet , dat men
hens prijst ; en son corps et ses biens,
Nadeel aan zijn ligchaasa en goederen
lijden; - de, Ongaarne of Met leedwezen zien , hooren , enz. ; On souffre
d'eetendre les clarneurs des naalheureux,
Alen hoort ou;aarne de klagten der ongelukkigen ; zoo ook : - du pied , etc.
ilan den voet , enz. lijden of pijn ge.
voelen. ° - , van etnen balk , enz., Te
veel bezwaard zijn. ° -, V. a. Lifden , Verdragen, Uitstaan, Doorstaan,
Ondergaan , Uitlaouden ; van hier :, le naartyre , Hevige smarten of rampen
verduren ; - on assaut , Eenen aanval
niehouden ; - tan siége , Een beleg doorstaan ; Ne pouvoir - une personne , Iemand niet kunnen uitstaan , dulden;
prov. Le papier sosiffee tout, liet pa.
, Lijden , Gedoo
pier it geduldig.
, Toelaten , 1/atbaar zijn voor , On--gen
derhevig zijn aan; Cela ie souffre, point
de doute , Dat lijdt geenen twijfel.
*_, Lijden, Gedoogen, Dulden, Toelaten ; van hier ; je iie veux pas - qu'ori
m'iaterrompe , ik wil niet (hebben , dol.
sten) , dat ossen nsij in de redo valle.
*_ Teestaan, Veroorloven.
Sourrage , na. Zwavelen , o.
Sosfre, in. Zwavel, vr.; Foiede — ,Zavavellcver,

vr.

Soufrer , V. a, Zwaveices , ['an zwaveldatop
laten doererekkcn * Zwavel aan
» V 1 mess,-n3 In de zwayel stippen.

Soufrière, f. Zwavelberg, no.
Soufroir , m. Zwavelkast, vr.
Sougarde , f. • Beugel (over den trekker
vase een geweer), no.
Sougorge, f. Keelriem (aan den toom van
een paard), m.
Souhaitrn. Wensch,nz,, Verlangen, Begeeren, 0., Begeerte, Ver/angst, vr.;
A -, Naar t'ensch , Wenschelijk.
Souhaitable , adj. iVenschelijk.
Souhaiter, V. a. T'Venschen , Begeeren , Ver.
langen. - , Wenschen , Toeavenschen;
- le bonjour . Goeden dag wenschen
Zeggen; fam. Je vous en souhaite , Gij
rekent buiten den waard.
Soui , rn. Soja, vr.
Souillard , no. Schoorbalk , no.
Souillardière, f. Rolletje aan eennet, om
het te doen zink e n, 0. Plaats,

waar een schip grond heeft geraakt, vr.
Soeille , f. Modderkuil„ waarin een wild
z w ijn zich Wentelt , In. - ,
put,

M.

Souiller , V. a. Bevuilen , Bemorsen , Be..
zoedelen , Vuil of Morsig maken ; fig- le lit nuptial, liet huwelijksbed bezoedelen. - (se). V. pr. fig. Zich be.
v. n. bij jag., van een
zoedelén.
1
hert , Op den buik in den modder gaan

liggen.

Souillon , m et F. van kinderen„ Morspot,
no. en vr., Slons, vr. -, on: - de
cuisine , Meid
doet, vr.

, die het

vuilste werk

Soutliure 5 f fig Vlek , Smet , vr.

'Besmetting, Bezoedeling, vr.
Sotol,le, adj. fam. Vèrzadigd, Overkropt,
Zat, T/el - a crever Tot berstens
toe oi; van loter: Verzadigd (van
de) „ Zat , Beu; fig. Zat, Moede; 1.
tre - de q. ch. , Zijne bekomot van iets
hebben; 11 est - de sa femiae , Bij os
Zijne vrouw zat, moede. -.. Drossken , Zat , Vol, Bezopen. *_, m. fatio.
Bekomsc , vr. ; J'en ai tout noon - , ik
heb er mijne bekomst van ; Manger et
boire son - , Zijn genoegen eten ets
drinken; fig. 11 a en du mal tout le

hij heeft kwaad genoeg uitgestaan.
Soulagement , m. Verzachting , Lenigitig ,
Verligting , Ondersteuning , vr.
Soulager , V. a. Verligeen 2-Een gedeelte
van den last afnemen; fig. Verligten,
Lenigen , Verzachten , Verkwik k en ,On.
(se), V. p1., als: Se—
dersteunen.
de q. eb. Zich iets ligter of gemak.
kelijker makstn fi g. Zie/s verligting
bezorgen
Soûlant , adj. veroud. fam. Verzadige n d.
s()uio , no. mar. , Troost , no. 5 Soulaas , o.
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Sot11d , ée s adj, bij 1o4 ij. , . Doortrokken
Doorweekt. ,

,

Soûler, v. a. Lani,. .T erxadigen. *—, Dron-

ken maken, Bezuipen , Beschenken. *

(se),. v. pr,.. Zich verzadigen ; ook : Zich

dronken drinken, Zich bezuipen.

$quieur, f. fain. Plotselinge schrik, m.
Sou;ev u nt, nl., Beroering, Woede , On•

stems gheid, vr. *—, als: —de coeur,
Waigi ng , Misselijkheid , vr.; fig. Op.
stand., m.. , Oproer , o. ; van hier : —.
.des passions, Woede der hartstogten ,
ir, * — , Verontwaardiging, vr.
Sonlever., V. a. 0phefen, Optillen , Opbeuren , Oplikten ; van hier: Doen op.
rijzen , Bewegen; fi . Tot opstand aan.
zetten , Oproerig . maken ; ook• : Met
-verontwaardiging vervullen. *`--, V. n.,
als: Le oóeur lui soulève , Bij wordt
misselijk , Het walgthem Cela .me fait
— le .coeur, , Dat doet` mij • walgen,
maak t mij misselijk ;. . fig. Ces flatteries
font -= Ie coeur, .bie vleijerij,n , Zijn

=

walgelijk.

Soulier, ei. Schoen, m..; . *- de. femme,
Vrouwenschoen, m.; 1VIé`ttre _see souliers
en paotoufle,^ Zijne schoenen neerhak.
ken; fig. fain. U n p as de .soglièrs., mij
heeft geene ;choenen' aan, zijne voeten,
is zeer behoeftig.
Souliggr , v. a. . Onderstrepen.
SouVir., V. U. oeroud. , Plegen ,, Gewoon
'

Soulons, m. troot schrift (bij Turken.en
4rnb.ren),r o.
mettre ,^ v. ` . irr... Onderwerpen . Tin
Sou
onder, brsngiik. *—, Aán hst`àordêel
ya^C a ..^.. onderwerpen, Onder-wáérpen ,
Overlaten -=a (e) 4 v pr• Zich onder.
.

iverpen

...

$gom s s sc, adj. Onderdanig, Gehooraam.
Soumission , f, Onderwerping, Onderda.
nigheidt, Gehoerzaámheid, vr. * —, p1.
.Sou migs ons, Voorslagen tot oisderwer.
ping ,,,m. mrv. , verklaring , dat men
zith vs1 ondsrw.e.rpen, vr.; - ook : Eer.
,tried,, m., dchting, vr.; ook: Onder.
werpfis g ,, tit.... *—, Inschrijving, - flan.
neming, vr.; . Faire sa — pour. la fourniture,.etc., De levering, enz. aannemen.
SoumissiQnnaire, m. U. W. Jannemer, tic.

So .miss onnbr, Q. d. n. W. Aannemen, In.

schrijven.

$Qvpspe , • f. ' 1 lap (aan een orgel, eens

p.mp , enz.), vr•
Soupcon s .m.. Verdenking:, vr., drgwaan,
11chterdocht , vr. , Vermoeden , o.
Soupconeér v, a. Verdenken, Verdacht
v

houden .

Daken.

* ••- , Verwoed5n , Gissen ,

Soupconneux , use , adj. .dchterdochtig ,
Wantrouwig.
Soupe , f. Soep , vr. ; — $rasse , Plessch•
soep , vr. ; — ,maagre, Vastensoep , vr.;
— aux herbes, Groentesoep , vr. ; — b
gnon, Uijensoep, vr.; — aux choux, Koolsoap, Fransche soep, vr.; — an laic,
Melksoep , vr.; -- a la purée, Erwtensoep, Snert, vr.; fain. Venez manger
ma --, Kom dezen ri,i-ddag bij mij eten.
*-, als : - de • lait, (van paarden
en duiven ,) Bleektoo'd, Geelachtig.
*—, Snede (brood), vr. ; Tailier de la
:-, Brood snijden; - an vin, an perroquet•", aux `perroquets, 1Pijnsoep, yr. ,
Brood in wijn gedoopt, vr.
Soupeau , m. Ploeghout , o:
Soupëiïte , f. Riem (waarop eens koets
hangt) , m. * —, Hangkamer , Insteek.
kamer , vr. *—, Paal, Voet, Balk,
m. waarop iets hangt.
Soupé, 'zie Souper, m.
Souper, v.n. Des avonds eten, Eten a Soap'o-

ren. —,m. .flvondeten, 4vondmaal , o.

SO^peser, V..a• Me1 : de hand wegen , pos

Optellen.

-len,

Sotipeur, - m. Degene', welke inzonderheid

Ie: avonds 'eet.

Soupière , f. Soepschotel ,_ we
Soupir, mn. L Zucht , m. ; van hier t Cé'tte
fille est i'objet- de meis soupirs , Ik ben

op dal' »meisje. smoorlijk verliefd; Dernier —, ' Laatste snik , m. ; Rendre Ie
netnier -- , les derniers soupirs, Don
laatsten adem uitblazen; Recevoir,
on Recueillir les derniers soupirs de q. q.,
Iemand tot zijnen laatsten ademtogt
bijstaan. *-, in de toonk., Snik, us.;
berm-soupir , Halve snik , m.
Soupirail, m. Luchtgat., Keldergat , o.
Soupirant ,' m, fain. Minnaar, Vrijer , m.
Soupirer, v.: n. Zuchten. *—, HakenSrnachten , Hunkeren , Sterk verlangen
(naar , après oei pour) ; van hier : —
pour une flue , Verliefd op een meisje
zijn. * —, V. a. bij dicht., Uitboeze•
men , Lozen , Uiten , Openbaren.
Souple, adj. Handelbaar, Zacht, Buigzaam , Lenig ; spr. w. Être — comme on
gaat , Zeer gedwee zijn; ook: Krui
Buigzaam , Toegevend , Ge -pen;fig.
Rekkelijk, Inschikkelijk.
-dwe,
Souplement, adv. fig. Gedwee, Toegevend,
Inschikkelijk.

Souplesse, f. Buigzaamheid , Vlugheid ,

Bewegelijkheid, vr., Tours de —, Vlug
sprongen, in. mrv.; fig. Toegevend --ge
held, Gedweeheid, Rekkelijkheid, Inschikkelijkheid, vr.; Tours de —, Loo;'

held, vr., Looze streken, m. meere.

- SOUQ

SOUS

Souquenille , f. Linnen kiel , mn.
Souquer, V. a. scheepsw. , Sterk aanha-

Souricière, f. Muizeval, vr.
Sourire a v. n. irr. Grimlagchen ; — Is q.q.,
Iemand toelagchen, aanlagchen ; fig.

len.

Sourbassis , Sourbastis , f. fijnste Perzische
zijde.

Source , f. Bron, vr. ; fig. Bron , vr..
Begin , o. , Oorsprong, m. , Oorzaak ,
yr.; Couler de —, Gemakkelijk afgaan,
Gemakkelijk vlosijen, Weinig moeite
kosten.
Sourcier, m. Bronnenvinder , Waterons.
dekker, m.
Sourcil, m. Wenkbraauw, vr.; van hier:
Se faire les sourcils , Zijne wenkbraauwen in orde ,schikken ; fig. Froncer le —,
Het voorhoofd fronsen , Zuur zien.
*_., in de bouwk., Bovendrempel , m.
Sourcilier, m. Spier van de ivenkbraauw.
Sourciller, V. a. van water , Opborrelen,
Uitvloeijen. *—, De wenkbraauwen
bewegen; fig. Sans —, Zonder een oog
te vertrekken, Zonder eenig blijk van
aandoening.
Sourcilleux, use,- adj. fig. Hoog, Trotsch.
Sourd, de , adj. Doof; — et muet , Doofstom ; Faire le — , Zich doof houden;
Faire la sourde oreille, Niet willen hoo-

ren; fig. h^tre — h, Doof zijn voor;
prov. Il n'est (point de) pire — que celui qui ne veut pas entendre , De slims te duoven zijn die , welke niet willen
hoeren. * —, Dof, Weinig klank ge
hier : Douleur sourde , Eene-vend;a
dofs ofstompe pijn, vr.; Lime sourde,
Snijvijl,vr.; Laterne sourde, Dieven.
lantaren, vr. ; fig. Ii court un bruit —,
Men vertelt elkander in het geheim.
* --, Heimelijk , Verborgen. * — , in
de meetk. , als : Quantités sourdes , Onmeetbare grootheden , Surden , vr. mrv.
*—, m. Doove , m.

Sourdaud, m. fam. Hardhoorige, m.
Sourdaude , f. fam. Hardhoorige , vr.
Sourde, f. Doove, vr. * —, bij jag., zie
Petite bécassine.
Sourdeline, f. in de toonk., zeker Itallaansck blaastuig.

Sourdement, adv. Dof; fig. Heimelijk,
In het geheim, In het verborgen.
Sourdine, f. hetgene , waarvan men zich

bedient, om een speeltuig dofte doen
klinken , Geluidbreker, m. * — , aan
een repetitiehorl. , Zetveêr. yr. (d. á.
veêr, welke het slagwerk doet slaan);
fig. fam. A la — , Heimelijk , Stilletje s , Zonder geraas of gedruisch.
Sourdre, v. n. déf. Borrelen, Springen,
Komen.
Souriceau, m. Muisje, o. , jonge muis,
yr.
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Iemand aanlagchon , Hem aannemelijk
of aangenaam voorkomen , toeschijnen.
* — , M. zie Souris , M.
Souris, m. Grimlach , m., Lachje, o. *—, f.
Muis , vr.; Gris de —, Muisvale kleur,
vr. ; Cheval —, on Cheval poil —,, Muisvaal paard, o. ; fig. La montagne a en.
fanté une —, De berg heeft Bene muis
gebaard ; On entendrait trotter une —,
Het was er muisstil. * —, in Benen
schepenbout, zekere spier.
Sourive , f. Holte in den oever onder
Benen boomstam, vr.
Sournois, se, adj. Ondoorgrondelijk, Onverklaarbaar , Geveinsd. *—, m. Onverklaarbaar mensch, m.
Sournoise , f. 'Onverklaarbare vrouw, vr.
of meisje, o.
Soursommeau, m. Mand (b. v. kersen), yr.
* — , Bovenpak , o.
Sous, prép. Onder ; — la table, Onder de
tafel ; — l'adresse de mon frère, Onder
het adres van mijnen broeder ; fig. Un
manage fait — la cheminée , Een . heisnelijk huwelijk , o.; Cheval — poil
gris , Een grijs paard;(la) clef,
Achter het slot. *—, ter aanduiding
van tijd , als : Je ferai cela — pen de
temps, Ik zal zulks binnen korten
tijd doen. * —, als: — peine de...,
Op straffe van ...
Sous-acromio-clavi-huméral , adj. m. , als:
Muscle —, ou : *- --, m. zie Muscle

deltolde.
Sous-affermer, V. a. Onderverpachten , We.
der verpachten. * --, Onderpachten,
Weder pachten, Van Benen pachter

pachten.
Sous-arbrisseau, m. Heester, m. , Heestarachti, . gewas, 0.

Sous-atloidien , adj. m., als: Nerf —, zekere zenuw.

Sous- axillaire, adj. in de plantk. , Onder de
Oksels.

Sous-axoidien, adj. m., als : Nerf --, eens
zenuw.

Sous bacha , m. Onderpacha , no.
Sons-bail , m. Wederverpachting, vr.
-

Sous-bande, f. bij wondti., Onderzwach_
tel, m. * — , bil artill. , Ijzeren band , m.
Sous-barbe , f. Kin (van een jaard) , yr.
* — scheepsw. , Waterstag ,. vr,,
Sous-barque , f. Laatste rij planken aan

een vaartuig, vr.
Sous-bibliothécaire, m. Onderbibliotheca•
ris, M.

Sous-brigadier, m• Onderbrigadier, na.
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Sous-camérfer, in. Plaatsvervanger van
den Camérier, m.
Sous-cap , m. Onderopzigter over matrozen , enz., m.
Sous-carbonate , m. zeker scheikund. voort
d'ammoniaque , zeker zout;-brengsl;

Sous-lieutenant° , f. Tweede luitenants-

- de magnésie, zeker opslurpend iets;
- de potasse, zeker zout; - de sonde,
soort van loogzout.
Sous-chantre , m. Onderzanger , m.
Sous-chevron , m. Hout, dat een gewelf,

Sous-maitre , m. Ondermeester , m.
Sous-maxiilaire , adj. Onder het kakebeen

enz. ondersteunt , o.

Sous-clavier , ére , adj. in de ontleedk. ,
Onder het sleutelbeen gelegen.
Sous costal, le , adj. Onder de ribben ge.
legen.
Souscripteur , m. Inteekenaar , m.
Souscription , f. Onderteekeni ng, vr.
lnschrijving,vr. *-, Inteekening,vr.;
Par - , Bij inteekening. *-, van eenen
brief, Onderschrift, o.
Souscrire , v. a. irr. Onderteekenen, Onder.
schrijven. * - , V. n. fig. als : — a,
Genoegen nemen in , Toestemmen, Be.
willigen. *--, bij boekhand. , Inteeke.
hing (op , pour).
Sous-eutané , ée , adj. Onder de huid ge.

legen.

Sous-déléguer , zie Su`bdéléguer.
Sous-diaconat, m. Onderdiakenschap , o..
Sous- diaere , m. Onderdiaken • m.
Sous-diaphragmatique, adj. Onder het dia.
phragma gelegen.
Sous-dominance, f. in de toonk., Tierde
noot, vr,
Sous-double, adj. Half.
Sous- doublé , ée , adj. Halfdeelig.
Sous-doublis, m. Rij pannen voor cone
goot, vr.
Sous-entendre , v. a. Er onder verstaan,
Daaronder verstaan.
Sous-entendu , ue , adj. Er onder verstaan.
* — , m. Iets, dat onder iets. anders
begrepen is , o.
Sous-entente , f. Hetgene reen verzwijgt.
Sous-épineux , use , adj. Onder de rugge.
graat.
Sous- faxte, m. Plank onder de nok , vr.
Sous-ferme, f. Onderpacht, vr.
Sous-fermer , zie Sous-afferm er.
Sous-Eermier , m. Onderpachter , m.
Sous-fermiére, f. Onderpachtster, vr.
Sous-fréter, v. a. Een gehuurd (schip) aan

een' ander' verhuren.
Sous-garde , zie Sougarde.
Sous-gorge , f. Halsri ens (van een paard) ,
t,,.

Sous- gouvernante , f. Ondergouvernan.
te, vr.
Sous- gouverneur , m. Ondergouverneur , m.

post , m.

Sous-lieutenant, m. Tweede luitenant, m.
Sous-locataire , us. Onderhuurder , m.
Sous-louer , v. a. Weder verhuren. * -,
Weder huren.

gelegen.

Sous-maxillo-cutané , adj. m., als : Muscleon : * -, m. zie Incisif infétieur.
Sous-maxillo•labial s adj. m., als': Muscle --,
on : * - m. zie Musclé` trian_gulaire dies
lèvres.
Sous-médiante , f. Zesde noot, vr.
Sous•métacarpo-lateri-phalangiens, adj. ttt: pl.
vol:: Muscles --, on: * -, m. pl. zie
Muscles interosseux palmaires.
Sous-mécarso-lateri-phalangiens, adj. m. pl. ,
als : Muscles - , on : * - , in. pl. zie
. Muscles inter-osseux palmaires.
Sous-multiple , adj. Verscheidene' malen in
,

,

1

-

een ander getal bevat.
Sous-normale , f. Subnormaal -linie , vr.
Sous-occipital, 1e, adj. Onder het achter=

hoofd gelegen.
Sous-optico-sphéno-scléroticien , adj. tri.,
als: Muscle - , ou : l` -, m. zie Mescle abaisseur de l'oeil.
Sous-orbiculaire , adj. van bladen , Lenigzins langwerpig.
Sous-orbitaire, adj. Onder de oogholte gelegen.

Sous ordre , m. bij regtsgeI. , l7erdeeli ng
eener sons onder de schuldeisehers, vr. ;
Crëancier en -, Schuldeischer van eeoren schuldeischer, m., van hier: pore
en -, Ondergeschikt zijn. * --, Onder
-geschikt,'n.
Sous-pénitencerie , f. Onderboetregier.
schap, o.
Sous-péiiitencier , m. Onderboetregter , no.

Sous- perpendiculaire, f. zie Sous-normale.
Sous-pied-, m. Riem onder den voet, m,
Sous-poplité , adj. m., als : Muscle -, en:
* -, M. zie Poplité.

Sous-précepteur, m. Tweede leermees..
ter, m.
Sous.prieur, m. Onderprior, m.
Sous-prieure , f. Onderpriorin , vr.
Sous-prote, m. in drukker., Tweede Prote, m•
Sous-pubien, adj. m. Onder het Os pubis

gelegen.
Sous-pubio-coccygien, adj. m. , als : Muscle - , on : * -„ m. zie Muscle releveur
de l'anus.
Sous.pubio-créti-tibial , adj. m. , als : Muscle -, on: * -, m. zie Muscle droit,
Cu Gréle interne.
Sous-pubio-fémoral, adj. m. , als : Mus-

SOT-Is
nt. zie Second adduce
cle - , ou
teur de la cuisse.
Sous-pubio-prétibial , adj. m., als : Mus
au : * - , m. zie Muscle droit,-cle,
ou Grêie interne de la cuisse.
Sous-pubio-trochantérien , adj. m. , als
Muscle - , ou : * -- , m. zie Obturateur.
Sous-sacristain, m. Onderkoster , m.
Sous-scapulaire, adj. Onder het sleutelbeen
gelegen ; van hier: Muscle -, ou: * - s
rn. Ondersleutelbeensspier , vr.
Sous-scapulo-trochinien, ad). m., als: Mus
ou: *-, m. zie Muscle sous--cle,
scapulaire.
Sous-secrétaire , m, Ondersecretaris , m.
Sous-sesquialtère , adj. elnderhalfmaal bevattend.
Sous-sesquitierce , adj. Een en een derde
maal bevattend.
Soussigné, ée , adj. Ondergeteekend. *-,
m. Ondergeteekende , m.
Soussignée, f. Ondergeteekende, vr.
Soussigner , v. a. et n. Onderteekenen ,
Onderschrijven.
Sous-spini-scapulo-trochitérien, adj. in. , alt:
Muscle -, on : * --, m. zie Muscle
sous-épineux.
Sous-sternal, le , adj. , als : Artère sous.
sternale, zie Mammaire interne.
Sous-surbipartiente , adj. f. Een en twee
derde maal bevattende.
Sous-surpartiente, adj. f. Eenmaal en meer
dan een van deszelfs deelen bevattende.
Sous-surquadripartiente, adj. f. Een vier
zevende maal bevattende.
Sous-surtripartiente, adj. f. Een drie vierde
maal bevattende.
Sous-tangente , f. Subtangent , v.
Sous-tendante, f. Ondergestreepte lijn , vr.
Sonstraction , f. Ontvreemding, Onthou.
ding , Onttrekking , vr. * --, in de
rekenk. , 4ftrokking , Substractie , vr.
Soustraire, V. a. irr. Ontvreemden ,
nemen. * --, Onttrekken , Onthouden,
,aftrekken. * - , in de rekenk. , Aftrekken. * — (se), v. pr. Zich onttrekken,
Ontwijken (iets , a q. ch.).
Sous-traitant, m. Onderpachter , m.
Sous - traité , m. Onderpacht , vr.
Sous-traiter, V. a. Van eenen pachter path.
ten.
Sous•triple, adj. Driemaal bevattende.
Sous - triple , de , adj, Raison s©us-triplée
Kubiekwortelverhouding , vr.
Sous-trochantérien , nne , adj. Onder den
Trochanter gelegen.
Soustylaire , f. Lijn , waarop de stijl eens
zonnewijzers wordt geplaatst , vr.
Sous-ventriere, f. Buikriem, m.
Soutane , f. weleer , Lang overkleed , o.;
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van bier nog : fig. Preudre la --, In
den geestelijken stand treden ; Quitter
la -- , Den geestelijken stand verlaten.
Soutanelle , f. Kort overkleed (van eenen
priester) , o.
Soute , f. Som- ter gelijkmaking eenar te
kleine erfportie , yr. *-, scheépsw.,
Kamer, Kooi , vr. ; -- aux poudres,
Kruidkamer, vr. *'-, Kleine boot, vr.
Soutenable , adj. Te verdedigen, Teel te
houden. *-, Verdragelijk, Verdraag..
baar , Uit te houden. * -, Vara een'
post, Houdbaar, Verdedigbaar.
Soutenant, ni. Verdediger (eenei thesis),
Respondent , na.
Soutenemeut, m. Schoor , Stug , m. * -,
bij regtsgel. , Schriftelijke verdediging
van betwiste posten in eene rekening , yr.
Souteneur, m. Hoerewaard, m.
Soutenir , V. a. irr. Houden , Dragen; fig.
Dragen, Torschen. * — , Ondersteu•
nen, Onderschragen ; fig. Onderhou-.
den , Volhouden , Ophouden , Staande':
houden , Doen bestaan , Goed maken.
*-- , Onderhouden, In stand houden ,
goeden. * --, Onderhouden , Het noo..
dige levensonderhoud verschaffen , Poeden. * —, Verdedigen, Ondersteunen.
* — ,Uitstaan, Uithouden , Doorstaan ,
Ondergaan. * — , T/olhouden , Doorstaan, Dragen, Uitstaan, Lijden,
Verdragen , Verduren. * —, Volhouden,
Ophouden , In den zelfden staat doem
blijven. * -, Volhouden , Staande hoiden , Volharden bij.' * .-: Doorstaan ,,
Geene verandering ondergaan. **- ,- in
de toonk., .aanhouden; ook : Ondersteu.
sten. *—, in de rijseh., ruit houden,
Stevig houden. *-. (se), Y. Y pr, Zich
staande houden, Blijven staats Staan;
fig. Staande blijven, Zich staa*de hortden. * - , Zich onderhouden , Levees s
Een bestaan vinden. * --, als: Se -bien, Zich goed houden , d. i. Zijne
gezondheid, kracht, enz. lang behest
den. *-, van een tooneelstuk, Op het
tooneel blij ven , Met genoegen gezien
-

worden.

Soutenu, ue, adj. Volgehouden. *-, van
den stijl , Edel , Verheven, Deftig.
Souterrain, ne , adj. Onderaardsch. * -,ni.
Onderaardsch gewelf, O. , Kelder, sis.;
fig. List, Looze streek, vr.
Souterré , ée , adj. Zich onder den grond
uitbreidend.

Soutien , m. Steunset , o. , Steun , m,; fig.
Steun , m.
Soutirage , m. Overtapping s, vr.
Soutirer, V. a. Overtappen, Oversteken.
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Souvenance, f. fam. Herinnering, vr. ,
heugen, o., Geheugenis, vr.
Souvenir (se) , v. pr. Gedenken , Heugen,
Denken aan, Herdenken , Zich herinneren (iets, de q. ch.) ; Je me souviens
de fort loin, Mijn geheugen reikt ver;
Vous vous en souviendrez , Het zal u
heugen. * —, V. imp. , als: Vous souvient-il de cela ? , Herinnert gij u
dat ? ; Ii ne Wen souvient pas, Ik herinner 't rasij niet. *—, v, n. als : Faire
.— q. q. de q. ch., Iemand ietr Berin•
neren. * —, m. Herinnering, vr.,
4andenken , o. , Herdenking , vr. * —,
Memorieboekje , danteekenboekje, o.
* —, Geheugen, o.
Souvent , adv. Dikwijls , Dikwerf, Neer.
malen, Menigmaal , Vaak.
Souverain , ne , adj. Oppermagtig , Onbe.
paald, Hoogst ; Bien —, Hoogste goed,
o.; Jugement —, Vonnis , waarvan geen
appel is , o.; Cour souveraine, Opperste
geregtshof, o. ; Conseil —, Regtban1 in
het laatste ressort , vr.; Reméde --,
Heerlijk of Krachtig middel, o.; Avoir
pour q. q. on — mépris , Voor iemand
de uiterste minachting hebben. *—,
Souverein, Opperheer, Oppermagtig
vorst , m.
Souverainement, adv. ,Ells opperheer , Onbeperkt, Oppermagtig ; van hier : De.
cider --, Beslissen , zoo dat men niet
appelleren kan. * —, In de hoogste
mate, Ten uiterste.
Souveraineté , f. Oppermagt , Opperheer.
schappi j , vr. * -- , Rijk van Benen
souverein , o.
Sovassa , Sovensa, m. zeker metaal in Japan.
Soyeux, use, adj. Zijdeachtig.
Zwaar van zijde. *-:, in de plantk. ,
Met zachte haartjes bedekt.
Sp.acieusement , adv. , Spacieux , use , adj.
Ruim.
Spadassin , m. fam. Voorvechter , Schreeuw
tiver,, M.
Spadille , m. Spadille , vr. (d. i. aas van
schoppen.)
Spadix , m. van sommige gewassen, Bloemtak , m.
Spagirie , f. Scheikunde , vr.
Spagirique , adj. , als : Art — , Scheikun.
de , vr.

Spabi , m. in Turkije , Soldaat te paard ,
Ruiter , Spahi , m.
Spalax , zie Aspalax.
Spalme , m. weleer , zeker bestanddeel in
het scheepsteer.
Spalmer , zie Espalmer.
Spanopogon , m. Enkele
die ligt uitvallen , o. meere.

haardhaartjes

,

Sparadrap , m. Doekje, enz. in gesmolten
pleisterzalf gedoopt, o., Pleister, yr.
Spargoule, Spargoutte , zie Spergule.
Sparies , f. p1. zie Épaves.
Sparsiles, adj. f. in de sterrek. , als : Étoiles —, on : * — , f. pl. Verspreide
sterren , vr. meerv.
Sparte , f. Spaansche bies, vr., Spaansch
gras , o.
Sparterie , f. Weefsel van Spaansch gras,
a. , Sparterie, vr. *—, Sparserie.
fabrij k , vr.
Sparton , m. Touw van Spaansche bies
gemaakt, o., Vijgetouw, o.
Spasme , m. Kramp , vr.
Spasmodique , adj. Krampachtig. • —,
Krampstillend.
Spasmologie, f. Verhandeling over de brampen, vr.
Spata, f. Bloemscheede, yr., zie Spathe.
Spath , m. Spaath , o.
Spatha , zie Spata.
Spathacé, ée, adj. Met eens bloemschee•
de , Met de bloem in eene scheede.
Spathe , f. Bloemscheede , vr.
Spath-fluor, m. Vloeispaath , m.
Spathille, f. Kleine, of liever 4fzonderlijke bloemscheede, vr.
Spathique, adj. Spaatachtig.
Spatulé , éè, adj. Spatelvormig.
Spécial, le , adj. Bijzonder.
Spatule , f. Spatel , m. * - bij schild.,
Verfmes, o. * —, vogel, Lepelaar, m.
Spécialetnent , adv. In het bijzonder , Inzonderheid.
Spécialité, f. Bijzonderheid, vr.
Spécieusement, adv. Met eenen schijn van
waarheid , Schoonschijnend.
Spécieux, use , adj. Met eenen schijn van
waarheid , Schoonschijnend , Verleidelijk, Bedriegelijk. * — , weleer, als:
Arichmétiaue spécieuse, zie Algèbre.
Spécification, f. Verklaring van stuk tot
stuk, Bepaling, S,ecificering, vr.
Spécifier, v. a. Yan ?tuk tot stuk voor.
stellen of verklaren, (Verbijzonderen ?) Bepalen , Naauwkeurig omschrijven of uitdrukken. *--, Specificeren.
Spécifique, adj. Bijzonder , Specifiek; Pesanteur --, Soortelijke zwaarte, vr.
* — , m. Soortelijk middel , ,Specifiek
middel, o.
Spécifiquement, adv. Soortelijk, Specifiek.
Spectacle , m. Schouwspel, Schouwtooneel,
o. * — , Schouwburg, m. ; Aimer les
spectacles , Een liefhebber van den
schouwburg zijn. ^ *-- , yertooning,
vr. ; van hier : Etre en —, Iemand
r,

SPEC
zijn , op iwien ieder het oog gevestigd
heeft; fig. Se doener en — , Zich ten
toon stellen , Zich bloot stellen ; Servir de —, Tot spot verstrekken.
Spectateur, m. 4anschouwer, Toeschou•
ever.
Spectatrice , f. Aanschouwster , Toeschouw
-ster,
vr.
Spectre, m. Spook, Verschijnsel, o.; fig.
fain. Spook, Nachtgezigt, o. *—,van
eene donkere kamer, Figuur, vr. * —,
naam van zekere insecten. * --, bij
LINN. , eerre vlederinuis, zie Vempire.
Spéculaire, adj. , als: Pierre —, Gipssteen,
m. *—, als: Science — , Spiegelkunde,vr.
Spéculateur, m. Die speculeert, zie Spéculer. *—, van hemelligchamen, zie
Observateur. * --, in den hand. , Specu-
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Sphéno-ptérigo-palatin , adj. m. , als
Muscle — , zie Muscle péristaphylin externe.
Sphéno•salpingo-staphylin , adj. m., als:
Muscle — , zie Péristaphylin externe.
Sphére, f. in de meetk. , Bal , Kloot , m. ,
Spheer , vr. * —, in de natuurti. , Kring,
m. , Spheer , vr. ; — d'activité , Werk.
kring, m.; fig. Kring, m. , Uitgestrekt
iemands magt, enz.), vr. -heid(van
Werkkring, w. , Vak, o. , Spheer, vr. ;
Sortir de sa —, Buiten zijnen kring
treden. * —, in de sterrek. , Spheer, vr.;
-_. armillaire, zie Armillaire. *—, Ster.
rekunde, welke men zich door middel
der spheer eigen maakt, Spheer, yr.
* —, Omloop eenex planeet , m., Baan,vr.
Sphéricicé, f. Bolrondheid, vr.
lant , m.
Sphérique , adj. Bolvormig , Klootvormig.
* —, Tot de spheer behoorende.
Spéculatif, ive, adj. Beschouwend, Bespiegelend , ,afgetrokken. * —, m. Staat
Sphériquement, adv. Klootvormig , Rond.
Sphériste , m. bij de ouden , Meester in
i. degene, welke bekend is-kundige(.
her kaatsen, m.
met zaken van staatkunde) , m.
Sphéristère, m. bij de ouden , Balplaats,vr.
Spéculation, f. Bespiegeling, Beschouwing , vr. * — , Opmerking (over de Sphéristique , adj. bij de ouden , Tot het
natuur der dingen), vr. * —, in den
balspel behoorende. , f. Balspel , o.,
hand. , Speculatie, vr. ; — de commerce,
Kunst om met den bal te spelen, vr.
Sphéroïde , m. in de meetk. , Sphero'ide , vr.
Handelsspeculatie, vr.
Spéeuler, V. U. Beschouwen , Bespiegelen, Sphéromachie , f. bij de ouden , Oefening
Nadenken. * —, in den hand., Specu.
mot het balspel, vr.
leren (in, sur).
Sphérométre , m. Spherometer , m.
Speculum
,
5
m. zeker werktuig der wood. Sphérules., f. pl. Organen , welke bij som heelers, Spiegel, m.
mige planten de zaadknoppen bevat.
Spée , f. Een- of Tweejarig hout , o. zie
ten.
ook Cépée.
Sphincter , M. Sluitspier , vr.
Sphinx , m. in de fabell. der Egypten.
Spergule , f. Spurrie, vr.
Sphinx , vr.
Sperjule, f. Spurrie, vr. zie Espargoutte.
Sperma -ceti, ra. Naam van eenige kasse- Sphygmique , adj. Van den pols ; Art —,
Kennis van den pols, vr.
letten. *—, Spermaceti , vr. ; van
hier : Bougie de --, Spermacetikaars, vr. § Spica, m. Verband in den vorm eener
korenaar , o.
Spermatique, adj. Tot het (dierlijk) zaad
Spieilége, m. Verzameling (van geschrif.
behoorende; Veine —, Zaadader, vr.
ten), vr.
Spermatocéle , f. Zaad-aderbreuk , vr.
§ Spina , f. Doorn , Doren, m.
Spermatose , f. Zaadmaking , vr.
Sperme , m. (Dierlijk) zaad, Zaadvocht,o. Spinal , le, adj. Van de ruggegraat.
§ Spina-ventosa, f. zekere ziekte.
Spermiole , m. Kikvorschzaad , o.
Sphacèle , m. Koudvuur , o.
Spinellane, m. zekere mijnstof.
Sphacelé, ée , adj. Door het koudvuur Spindle, m. soort van robijn.
Spinescent , te , adj. ,Qarvormig, Spits
aangetast.
Sphécisme , m. bij de ouden , Fluitspel,
toeloopend.
dat het gezang der bijen nabootste, o, Spini-axoïdo-occipital, adj. m., als: Mus..
Sphéno-épineux, adj. m. , als : Trou — ,
cle —, on : * — , m. zie Muscle grand,
zeker gat in het Os sphénoïde.
droit postérieur de la têteSphénoïdal, le, adj. Pan het Os sphénoïde. Spini-axoïdo•trachéli-atloïdien, adj. m., als r
Sphénoïde, adj., als: Os —, ou : * —, m.
Muscle —, ou : * — , m. zie Oblique in.
zie Os cunéiforme.
férleur de la téte.
Sphéno-maxillaire, adj. Tot het hoekbeen Spino-cranio-trapézíen, adj. m. , als : Nerf
en de kinnebak behoorende.
, ou : * -- , m. zie Nerf spinal.
Sphéno-palatin , ne, adj. Tot het hoekbeen Spinosisme , m. Leer van Spinosa , vr.
en het gehemelte behoorende.
Spinthère, m, zekere mijnstof.
-

-
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Spinthérométre, m. merktuig om de kracht
der electrieke vonken te bepalen, o.
Spinthrienne, adj. f. , als: Nlédaille —, Ge denkpenning, welke een vuil onderwerp
voorstelt , ns.
Spiral , le , adj. Spiraal, Spiraalvormig,
Slakvormig; Ressort—, Spiraalveer,,vr.
Spirale, f. Spiraallijn, Spiraal, Kril •
lijn, Slakkenlijn , vr.
Spiralé , ée, adj. in de plantk. , Spiraal
opgerold.
-vornmig
Spiration, F. Uitgaan (van den H. Geest
uit den vader in den zoon), o.
Spire, f. Spiraallijn, vr. *°-, Grond
van het voetstuk eens pi laars , m.
Spiritualisation , f. in de scheik., I'erande.
ring in geest, vr_
Spiritualiser , v. a. in de scheik. , In geest
veranderen
Spiricualité , f. Ceesteli jke natuur , vr.
*—, Geestelijkheid, Vroomheid , vr.
Spirituel , lle, adj. Geestelijk, Geest zijnde. *—, Geestelijk, /room. *—, Geesfig , Vernuftig , Verstandig. * --, Figuurlijk, Overdragtel/jk. *--, m•
Geestelijk , o. , Geestelijke dingen , o.
Snee rv.
Spirituelletnent, adv. Naar den geest. *—,
Geestig , Geestelijk.

Spiritueux, use , adj. in de scheik., Geestr ijk.
Spirivalves, f. p1. zekere spiraalvormige
schelpen.
Spiroïde, adj. m. in de ontleedk., Spiraal
-vormig.

Spithame , m. bij de Griek. , lengtemaat
van zz duim.
Splanchnique , adj. Tot de ingewanden behoorende.

Splauchnographie , f. Beschrijving der ingewanden , vr.
Splanchnologie , f. Kennis der ingewanden • vr.
Splanchnotomie , f. Ontleding der ingewanden , vr.
Spleen , m. bij de Engelschen , Mi ltzucht,
Spleen, vr.
Splénalgie , f. Pijn in de milt , vr.
Splendeur, f. Glans , Luister, in. ; fig.

Pracht, vr.
Splendide, adj., Splendidetvent, adv. Luisterrijk, Prachtig, Heerlijk , Kostelijk.
Splenemphraxis,m.Pèrstopping der milt, vr.
Splénétique , adj. Miltzuchtig. *--, Goed
voor d rt miltzucht.
Splénigve, adj. bran de milt.
Splénite, Spiénitis, f. gliltontsteking, vr.
Splenius, m. zekere spier aan het hoofd.
Splénickle, f. Illiltbreuk , vr.

Splénographie , f. Miltbeschrijving, Bv

vr.
-schrijvngdemlt,
Splénologie , f. Miltkennis, vr.
Splénotomie, f. Miltontleding, vr,
Spline, zie Spleen.
Spodiche , f. T7ulkaanasch , vr.
Spodomancie , f. Waarzegging t:it de
arch , vr.
SpoIiateur , m. Roover , Plunderaar , m.
* -- , trice , adj. Roovend , Planderend,
Spoliatif,, ive , ndj. weleer: , Saignée spoliative ¢ Lating, welke de roodheid van
het bloed verminderde, vr.
Spoliation , I. bij regtsgel. , Stooping , vr.;
-- de la succession , Slopping (d. i. weg
inpalming) dor erfenis , vr. -nemig,
Spolier , V. a. bij regtsgel. , Bero oven ,

Plunderen.

Spondaïque , adj. van een vers, enz. , Zes
-voctig.
Spondalies, f. pl. bij de ouden , Zangwij ze op zesveetige verzen , vr. meere.
Spondaule , m. bij de ouden , zeker fluit.

speler.

Spondée, m. Spondaeus (voet van twee
lange lettergrepen) , m
Spondyle, m. zie Vertébre.
Spondyles , Spondylolithes, m. pl, Versteende wervelbeenderen , 0.
Spongieux, use, adj. Sponsachtig.
Spongiole , f. Opslurpend werktuig , o.
Spongite , f. Sponssteen , m. * —, zekere
versteening , verharding.
Spontané, ée, adj. Eigenwillig,Prijwillig , Ongedwongen , 1Vatuurlijk.
Spontanéité , f. Vrijwilligheid, Natuurlijkheid, vr.
Spontanément,adv. Eigenwillig, Vrijwillig.
Sponton, m. zie Esponton. *--, M. zie
Narwhal.
Spordique , adj. , als : Maladie -- , Niet
aanstekende ziekte , vr.
Sportule, f. bij de Rom. , Klein geschenk
in geld , brood en wijn aan het volk,
n , *—, Bedelmand, vr.
Spruce-beer, m. zeker bier in elmerika.
Spumeux , use y adj. w. gebr., Schuim
-achtig.
Spumosité , f. Schuimachtigheid , vr.
vr.
Sputauon , f. Spanei ng, Kwijlzng,
Squale, m. Zeehond, Haai, m.
Squammeux , use, adj. Schilferig.
Squarreux, use, adj. Met digt bijeenstaande deelen.
Squelette , m. Geraamte , Sgsielet, o. ; fig.
— ambulant, SPandelend geraamte, o.
Squelettologie, f. zie Ostéologie.
Squinancie , zie Esquinancie.
Squirxhe, m. Verhard gezwel , o. , Iffier

harding, vr.
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Squirrheux, use, adj. Verhard, Skirratss.
St, interj. St.
Stabiiité, f. Duurzaam/leid, vr. ; fig. gast -

Stafere, m. eene oude Ron,. munt , Sta.
ter , m. * —, Romeinsche waag , vr.,
Unster , Ponder, m.
Stathmos , m. bij de ouden , Caravanse.
ra , yr.

heid, Bestendigheid, Onwrikbaarheid,
vr. *—, Blijven, o.
Stable , adj. Duurzaam ; fig. Tast, Bestendig , Onwrikbaar.
Stacten , m. zie Myrrhe liquide.
Stade, in. bij de Rom., Renbaan, vr.,
Renperk, o. *—, zekere wegmaat, Sta die , vr. * —, Loop eenes ziekte , m.
Stadiodrome, ra. Stadielooper, m.
Stadmare, m. Ijzer/zout , o.

Stage, m. weleer, Verblijf in een kloos-

ter voor zekeren tijd , o. * — , Tijd,
gedurende welken jonge advokaten de
balie moesten bezoeken, eer zij ingeschreven konden worden , m.
Stagier, na. Kanunnik, welke zijn verblijf ergens hield, in.
Stagnant, te, adj. Stilstaand, Gestremd.
Stagnation, f. Stilstaan, o., Stilstand, i.
Stalactite , f. Druipsteen , m.
Stalagmite, f. Tepelvormige druipsteen , m.
Stalle , m. weleer , Koorstoel , m. AANM.
Wanneer het bijv. nw. volgt , is het
woord f. , als: Stalle haute, Hooge koor stoel , m.

Staltique , adj. De lippen der wonden ge-

li j kmakend.
Slamate , Starète, f. Stames, o.

Stanainal, le,-adj. Van de stampertjes.
Stamineux, use, adj. Met lange stampertjes.
Staminifère , adj. Stampertjes hebbende.
Stampe , f. Tusschenruimte tusschen twee
mijnaders , vr.
Stance , f. flfdeeling in een gedicht van
vier, zes, enz. tot veertien regels , vr.,
Vers , o.
Starst, m. Walvisch van twee jaren , m.

Stanté, adj. in. van schilderwerk, Stijf,
Gedwongen.
Stapédien , adj. m., als : Muscle —, on :
*— , m. zie Muscle de I'étrier.
Staphyle , f. ongebr. , zie Luette.
Staphylin , adj. m. , als : Muscle —, Keelklepspier , vr.

S taphylo-pliaryn ,ien , adj. m. , als : Muscle
— , on : s—, tn. zie Palato-pharyngien.
Staphylome , m. Druifvormig gezwel op
het horenvlies des oogs, o.
Starie, f. in de Levant , Langer verwijl
van een schip in de haven, dan de be.
paalde tijd, o.
Staroste, m. weleer in Polen , Landvoogd,
Starost , m,
Starostie, f. weleer in Polen , Landvoog.
dij , Starortie , vr.
Stase , f. Stilstand der vochten , m.

Stasur, zie Ascior.
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Stathouder , m. in de Ned. gesch. , Stad
-houder.m

Stathoudérat , m. in de Ned. gesch. , Stad
-houdersap,.
Station, f. Stilstand , m., Stilstaan, Ver.
toeven , o. ; Faire une — , Vertoeven,
Pleisteren. * -- , Pleisterplaats , vr.
* —, Bidplaats , vr.; Faire ses stations,
In de aangewezene kerken , enz. zijne
gebeden verrigten ; Donner une — à nu
prédicateur, Iemand benoemen , om in
den advent of de vasten in eene kerk
te preken. * — , in de meetk. , Standpunt, 0. * —, scheepsw. , als : Etre en
—, Ergens moeten verblijven , Ergens
gestationeerd zijn,'. *--, in de geneesk.,
Staan, o., Staande houding, vr.

Stationnaire , adj, in de sterrek. , Stilstaand.
* —, onder de Rom. keiz. , als : Soldat

--, Soldaat, welke op eenen zekeren
afstand van eenel: ander' in last had ,

om zijnen meester van het voorgeval.
lene te verwittigen. *—, in de geneesk.,
als : Fievre —, Aanhoudende koorts,:
Langdurige koorts , vr.
Stationnale , adj. '. , als : Eglise — , Kerk,
waarin men bij een jubel vertoefde,
om zijne gebeden te doen , vr.
Statique , f. Kennis van het evenwigt ,
leegkunde , vr. *— ,Waag, vr. (waar
de waren gewogen worden).
Statistique, f. Staatshuishoudkttnde , vr.
* —, adj. Staatshuishoudkundi,.
Statmei stye, m. weleer te Straatsburg, Stad.
meester, ns.
Statuaire, m. van de ouden, Beeldhouwer,

m. * -- , adj. , als: IVlarbre —, Marmer geschikt om er beelden van to hou wen , o. ; Colonne --, Zui 1, waarop een
standbeeld geplaatst is, vr.
Statue, f. Standbeeld, a., Eerezui 1, vr.,
fig. C'est une —, Het is een stijf mensch,
Er is leven nog beweging in hem.
Statuer, V. a. Bevelen , Verordenen , Ge -

bieden, Vaststellen , Statueren.

Stature, f. Grootte (des ligchaanls) , Ge.

stalte , Statuur , vr.

Status, M. Instelling, Verordening, In.

zetting , Wet , vr. * —, Niet van het
Eng. parlement, vr.

StaurolAtres,

M.

pl. Ketters, die enkel het

kruis aanbaden , m. meerv.
Staurolithe , Stanrotide , f. Kruissteen , m.
Stéatocèle, m. Vetgezzve: in het stroturn, o.
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Stéatomateux , use, adj. Tian een spekge-

Stéréotypie , f. Kunst om met vaste letter.
vormen te drukken , vr.
Stérile , adj. Onvruchtbaar; fig. Onvruchtbaar, Dor, Schraal.
Stérilité , f. Onvruchtbaarheid , vr. ; fig.
Onvruchtbaarheid , Dorheid , Schraal
vr.
-heid,
Sterling , adj. in Engel. , Sterling.
borstbeen.
Sternal , le, adj. Van het
Sterne , f. Zeezwaluw , vr.
Sterno-claviculaire , atij. Tot het bhrst. en
sleutelbeen behoorende.
Sterno-clavio-mastoïdien, zie Sterno-cléido•
mastoïdien.
Sterno-cléido-mastoïdien, adj. m. , als: Muscle — , on : * —, m. zekere spier.
Sterno-costal, adj. in , als : Muscle — , on
* -- , m. zie Muscle triangulaire du ster.
num.
Sterno-costo-clavio-huméral , adj. m. , als
Muscle —, ou: •--, m. zie Muscle- grandpectoral.
Sterno-ihuméral , adj. m., als : Muscle —,
on: * —, rol. zie Grand pectoral.
Sterno-hyodien, adj. m. , als : Muscle --- ,
ou : * —, m. zekere spier.
Sterno-mastoidien, zie Sterno-cléido•mas•
toïdien.
Sterno-pubien, adj. m., als : IViuscle --,
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zwel , o.

Stéatome , m. Spekgezwel , Vetgezwel , o.
Steenbok, m. Steenbok, m.
Stéganographie, f. Teekenschrift , Cijfer schrift, o.
Stéganographique,adj. Van het cijferschrift.
Stégnose, f. Vernaauwing der poriën en
vaten, vr.
Stégnotique , adj., als : Médicament —,
ou : * —, m. Middel ter vernaauwing
van de monden der vaten , o.
Stéle, m. bij de Griek., Schandpaal , m.
* — , zie Pilastre , Ante.
Stélégraphie, f. Kunst om opschriften op
gedenkzuilen te schrijven , vr.
Stellionat , m. bij regtsgel. , Bedriegelijke
handel, m.
Stellionataire , m. Bedriegelijke koopman , M.
Stemmates, m. pl. Gladde oogen der insecten , o. meerv.
Sténochorie , f. Vernaauwing der vaten
door een gezwel , vr.
Sténographe, m. Schrijver met verkortin.
gen, Snelschrijver , m.
Sténographie, f. Schrijven met verkortingen, Snelsch,i ven , o.
Sténographique, adj. Tot het snelschrijven
behoorende.
Stentor, m. fig., als: Voix de — , Sten.
torstem, Zeer sterkte stem, vr.
Stentorée, adj. f. bij VOLTAIRE, als: Voix
—, zie Voix de Stentor.
Stéphanites , adj. p1. , als : Exercices on
Jeux — , Spelen of Oefeningen , welker
prijs in eenera eenvoudigen bloom/trans
bestond.
Steppes, f. p1. in Noord-Azië, zekere woeslijnen , Steppen vr. meerv.
Stercoraire, m. Strontjager, »rek/tenor, m.
S Stercutius , m. zekere godheid bij de Ro.
meiven. * --, bijnaam van Saturnus.
Stère, m. Cub/eke ei, vr.
Stéréobate, m. in de bouwk. , Onderzetsel
van een voetstuk , o.
Stéréographie , f. gunst om ligchamen op
een vlak af te teekenen , vr.
Stéréographique, adj. Tot de voorstelling
op een vlak behoorende, Stereographisch.
Stéréométrie, f. Meting der vaste ligchamen , vr.
Stéréotomie, f. Kunst om vaste ligchataen
te snijden, vr.
Stéréotypage , m. Drukken met vaste letteryormen , o.
Stéréotype , adj. Met vaste lettervormen
gedrukt; Edition --, Stereotype druk , ns.
Stéréotyper, V. a. Met vaste lettervormen
drukken, Steregtyperen.
,

ou: *--, m. zie Muscle droit de basventre.
Sterno-thyroï dien , adj. m. , als : Muscle —,

on: * —, m. eene spier.
Sternschorle , m. Sternschorl , m.
§ Sternum, M. Borstbeen, o.
Sternutatoire, adj. Het niezen verwekkend.
* — , m. Kiesmiddel , o.
Stertoreux , use , adj. van de ademhaling,
Reutelend.
Sthénie, f. Spierkracht , yr.
Sthénien, nee, adj. bijnaam van Jupiter;
Jupiter — , Jupiter de Sterke, en.; Jeux
sthéniens , Spelen ter eere van Jupiter
den Sterke, o. meerv.
Sthénies , f. feesten te `Athene , waarbij
de vrouwen elkander allerlei beleedi.
gingen zeiden.
Stibié, ée, adj. Uit spiesglas bereid.
Stichomancie, f. Waarzeggerij uit spreuken op stukjes papier, yr.
Stiehométrie, f. Verdeeling in verzon,
van welke ieder Benen nieuwen regel
vormt, vr. zoo als in den bijbel.
Stigmate , m. Bovenste gedeelte van het
stampertje.
Stigmates, m. pl. bij de ouden , Merk op
den schouder der aangeworvene solda•
ten, o. * --, thans , Teeken van de wo»w
den van jezus op het ligchaam van den
H. Franciscus , o. mrv. * --, in de nat.
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bist., Openingen ter ademhaling bij som
insecten, vr. meere.
-mige
Stigmatique, adj. Tot het bovenste van het

Stomatique, adj. Goed voor mond. en keel-

stampertje behoorende.

Stigmatisé, ée, adj. - Merkteekenen dra.
gend.
Stil, m. , als

-- de grain , Schijtgeel , o.
Stilage, m. in de tijden van het leenregt,
Belasting op koren , dat ter markt ge.
voerel werd , vr.
Stillation , f. Doorzijpeling , vr.
Stimulant, te, adj. opwekkend , Pri kke.
lend. * -, m. Prikkelend of Opwek.
kend middel , o.
Stimuler, V. a. Opwekken, ,4anzetten,
flnsp oren.
Stimuleux , use, adj. Met stekende prikkels
of haartjes, die eene brandende pijn
veroorzaken.
Stimulus , m. Prikkel , m.
Stipe, m. Stam (van paimboomen , enz.) , m.
S.tipendiaire, adj. Bezoldigd.
Stipendier, v. a. Bezoldigen.
Stipité , ée , adj. Puntig toeloopende be•
neden, even als een paal.
Stipulacée, adj. f. , van bladen , Met Stipules voorzien.
Stipulant , te , ad. Eischend , -Bepalend.
Stipulation , f. Eisch, m. , Bepaling , vr.
Stipule , f. T/liesachtig aanhangsel aan
een' bladsteel , o.
Stipulé , ée , adj. Met vliesachtige aan.
hangsels aan de bladstelen.
Stipuler, V. a. Eischen , Bepalen.
Stipuleux , use, adj. Met grotto vliesach.
tige aanhangsels aan de bladstelen.
Stdckerz , m. Stokerts , M.
Stock-fisch , m. Stokvi sch , m.
Stockwerk, m. Ertshoop, m. (in de mij :

non).

Stoïcien , nne , adj. Stoicijnsch. *

m.

Stoicijn, m.

Stoïcisme, m. Sro'icijnsche leer, vr.; fig.
Standvastigheid , Ongevoeligheid
Strengheid , yr.
Stoïque , adj. Stoisch ; fig. Streng.

Stoïquement,adv. Als een stoicijn, Streng.
Stoïsme, tn. Stoïsmus ,o., Strengheid, vr.
Stole , f. bij de Rom. , zeker lang vrou•

veenkleed , Stola , vr.
Stolonifère, adj. Zijtakken uitschietende.
Stomacace , f. Slapheid van het tand.
vleesch , vr.
Stomacal, le, adj. Maagsterkend, zie Sto.
machque.
Stomachique, adj. Taman de maag; Veine -,
Maagader, vr. * .-, Maagsterkend.
* . , m. Maagsterking , yr. , Maagster.
kend middel, o.
Stoinalgie, f. Pijn in den mond , vr.

ziekten.
Storno- gastrique , adj. , als : Artère --, zie
Coronaire stomachique du gastrique supé•

rieur.
Stoqueur, m. in suikerraaf., Stookijzer, o.
Storax, m. Storax, vr. *-, Storaxboom, m.
Store , m. Linnen zonnescherm, o.
Strabisme , m. Schuine . rigting van den
oogappel, vr.
Strabite , adj. Scheel ziend. * -, m. et f.
Schele, n$. en vr.
Stragule , f. Inwendig bekleedsel der bevruchtingsdeelen in de planten , o.
§ Stramoninra , m. Doornappel , ns., Stra•
rmoni um , vr,
Strangulation, f. Worging, vr. * -, in de

geneesk. , als — utérine , Gevoel van
avorging (in hysterische toevallen) , o.
Strangurie, f. Droppelpis, Koude pis, vr.
Strapasser, Strapassonner, V. a. bij schild.,
Grof (hoewel met eenigen smaak) schil
-dern.
Strapontin, m. Zitbankje ira sommige rij
:

-

tuigen , o. *-, scheepsw., zie Hamac.
Stras, m. Nagemaakte diamant, Stras, m.
Strasse , f. Vlokzijde, Warzijde, vr.
* .-, bij papierra. , Uitbindsel, o.
Stratagême, m. Krijgslist, vr.; fig. Krijg:.
list, List, vr.
Strategie, f. Krijgsbestuur, o. , Kennis
van de bewegingen eens legers , vr.

Stratification, f. Schikking bij lagen, vr.
Stratifier , v. a. Laagswi j ze schikken of
plaatsen.
Stratocratie, f. w.gebr., Militair bestuur, d.
Stratographie , f. Legerbeschrijving, vr.
Strélitz, m. weleer in Rus!., Streli tz , m.
Stribord, m. scbeepsw. , Stuurboord, o.
Strict, te, adj. Naauw , Stipt , Streng.
Strictement, adv. Naauw, Stipt , Strengeli jk.
Strié , ée, adj. Geribd , Met verhevene
strepen.
Stries, f. pl. Regte streepjes of ribbetjes` ,
o. meere.
Strigille , m. soort van stijve borstel,
waarvan de ouden zich in het bad bedienden , om de huid te wrijven.
Strigilliforme, adj. Borstelvormig.
Striures , f. pl. Ribbingen , vr. meere.
Stroeck , ei. zeker vaartuig op de Wolga.
Strohstein , m. Stroosteen , m•
Stromates, m. pl. Tapijtwerk, o.
Strome, m. zekere uitzetting.
Strophe, f. ,4ƒdeeling, vr. of Vers , 0.
van een lierdicht, 0.
Structure, f. Bouwing , Inrigting , yr.
Bouw, m.
Strumes, f. pl. zie gcrotuelles.
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Strumosité, f. Keelgezwel, o,
Stuc , m. Gips, vr.
St1ucateur , m. Stukadoor , 03.
Studieusement, adv. Met zorg, Vlijtig.
Studieux, use, adj. Leergierig, Naarstig,

Stypticité, f. Stelpende of Zamentrekkende
eigenschap , vr.
Styptique, adj. Stelpend, Zamentrekkend.
* — , m. Zamentrekkend of Stelpend
middel , o.
Styrax , m. ,_zie Storax; — liquide, Vloei bare styrax, vr.
Styx , m. bij de ouden, rivier in de hel,
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Ijverig, Vlijtig.
Stupéfactif, ive , adj. zie Narcotique.
Stupéfaetion, f. Verdooving, vr. ; fig. Ver

vr.

-bazing,Verstom

Scupéfait, te, adj. fain. Verbaasd, Verstomd,

Verbluft.
Stupéfier, V. a. Verdooven; fig. Verbazen,
Verstommen , Doen verbazen of ver sto samen.
Stupeur, f. Verdooving , vr. ; fig. Verba zing , Verbaasdheid , vr.
Stupide , ad'. Dom , Onwetend. * -- , ns.
.Donsoor , Donxaneri k , m.
Stupidement, adv. Dom.
Stupidité , f. Domheid, yr.
Stupre, m. Schoffering, vr.
Style , tn. bij de ouden , Schrijfstift, vr.
*—, thans, Schrijfwijze , vr., Schrijf.
trant , Stijl , ma ; — de l'écr. iture ,

Schriftuurstij 1, m. ; — du palais, Kanselarijstijl , ray. * —,, in de schilderk.,
Trant, Stijl, in., Manier, vr. *--,
in de toonk. , Manier, vr., Stijl, Trant,
sm. '— , in de tijdrek. , Tijdrekening
vr.; Vieux —, Oude stijl, m. * --,
aan een' zonnew. , Stijl, Wijzer, na.,
Naald, vr. * --, in de plantk., Stijl , m.
Stylé , ée , adj. in de plantk. Zijn' stijll
behoudende.
Stylet , m. Kleine dolk , pook , m. * —,
bij woudheel. , Tentijzer, Stilet , o. ,
Sonde, vr.
Stylo-cérato-hyoïdien, adj. m. zie Stylo.
,

hyáïdien.
Stylo- cératoïdieii , adj. m. , als : Muscle —,
on : *.-..., m. zie Muscle hyoïde.
Stylo•chondro•hyoïdien , adj. in. zie Stylo.
hy oïdien.
Stylo- glosse, adj. m., als: Muscle—, Tong-

spier, vr.
Stylo.hyoïdien, adj. m., als : Muscle --,
on : s—, m. Puntige tongbeenspier, vr.
Stylode , adj. in de ontleedk. , Puntig ,

JVaaldvormig.
Stylo.mastoïdien, nne, adj. Tot het naald

knobbelgezwel der borst behoo--vormige
rende.
Stylo.maxillaire , adj. Zich naar het bene
uitstrekkende.
-denkab
Stylométrie , f. Zui l uzeti ng , vr.
Stylo-pharyngien , adj. m., als: Muscle
--, on: * —, m, zekere spier. * —, zie
ook Constricteur du pharynx.
Stymatose , f. Bloedvloeijing uit den pie.
leider, vr.

Styx,

vr.

Suage , m. zekere slotenmakershamer. *—,
Koperslagers aanbeeld, o. *—, soort

van aanbeeld der sporenmakers. *—,
Scheepssmeer, o.

Suaire , m. Zweetdoek , n;.
Suan t , te , adj. Zweetend, Bezweet , Zwee-

terig.

Suave , adj. Liefelijk, Geurig, Zacht.
Suavement, adv. Liefelijk.
Suavité , f. Liefelijkheid, Zachtheid, vr.
Subalterne , adj. Ondergeschikt , binder,
Onder ... *—, m. Ondergeschikte, m.
Subdélégation, f. weleer , Last van eenen
hongeren aan eenen minderen regeer of
aan iemand anders

, om in

zijne

afwe-

zendheid , zijne functiën waar te nemen

,

vr.

Subdélégué, m. Plaatsvervanger, in.
Subdéléguer , V. a. Iemand tot het waar.
nemen zijner functiën aanstellen.
Subdiviser,, v. a. Weder verdeelen. a.....
(se) , v. pr. Zich weder verdeelen.
Subdivision , f. O nderafdeeli ng, vr.
Suber, m. bij de Rom. , Kurkboom, m.
Subérate, m. Kurkzuurzout, o.
Subéreux, use , adj. zie Liégeux.
Subérique , adj., als: Acide — , Kurk zuur

, o.

Subgrondation , f. Verzakking van ven gedeelte der hersenpan , vr.
Subgronde , £ Overhangend gedeelte van
een

dale, o.

Subhastation , f. Verkooping bij opbod , vr.
Snbhaster, V. a. Bij opbod verkoopera,

den meèstbiedende verkoopen.
koortsen , Waarvan de aanval begint, eer de vorige
geëindigd is.
Subir, V. a. Zich onderwerpen aan, Ondergaan , Dragen, Lijden; van hier:
— la question, Op de pijnbank worden
gebragt; - - 1'interrogatoire , Poor den
regter verschijnen en op de 'ondervraAan

Subintrant, te , adj. van

ging antwoorden.

Subit , te , adj. Plotseling, Plotselijk.
Subitement, adv, Plotseling , Plotselijk
.Eensklaps, Subiet.

Subjection , f. Praag, welke een redenaar
zich zelf doet, vr.

Subjonctif, adj. m. , als : Mode — , eu =
0 - a tu. ,flan- of Bijvoegende snijza (ín

SUBS

SUBS

de spraakkunst), vr. , Subfunc:ivts., in.
Subjuguer, V. a. Onder het juk brengen ,
Onderwerpen , Te onder brengen , Be.
dwingen van hier : C'est in homme

Sabrécargue , na. Supercarga , es,
Subrécot , m. fam. Nagelag , o.; fig. Par

subjugué par aa femme , hij

staat ondèr

den pantofel, Zijne vrouw heeft de
broek aan.
Sublimation, f. in de scheik., Opdrij ving,
Sublimatie , vr.
Sublimatoire , adj. m • , als : Vaisseau
vu:, in. Sublimeervat , 0.
Sublime, adj. I7er/zeven, Uitstekendi Uit.

muntend, I7oertreffelijic. *__, in de

*_

ontleedk, Perheven (liggend).
de wisk. , als t Géométrie —, zie Trans.
cendante.
m. Verhevene, 0. Pf.

*_,

hevenheid, vr.

Sublimé, ée, adj. Gesublimeerd. -, na.

Sublimaat, o.
Sublimement , adv. Perheven , Uitstekend.
Sublimer , V. a, in de scheik. , Opdrijven,

Sublimeren.
Sublimité , f. I7erheveuheid, yr.
Sublingual, le, adj. Onder de tong (lig.

gende).

Sublunaire, adj. Onder de vsaan zich be.
vindende) , Ondermannech.
Submarin, ne, adj. Onder dc zee (gevormd.).
Submental, le, adj. Onder de kin (gelegen).
Submergé , ée . adj. in de plantk. , Onder
het water groeijend.
Submerger, v. a. Overstroomen, Onder

*_,
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-, 1Vsg daarenboven.

Subreptice , adj e hij regtsgel.

, Door list
verkregen; van daar: Bedriegelijk,
Vaisch ; Edition - , Nadrok , na.
Subrepticement , adv. Door bedrog of list.
S ubreprion , f, Bedrog , o.
Subrogation , f. Stellen in eens anders

plaats, 0.
Subrogé , ée , adj. , als

t - tuteur, Teern
ziende voogd , na.
V.
Subroger,
a. In de plaats van aeness
anderen stellen.
)

Subséquemment, ado. l7ervolgenr, Daarna.
Subséquent te , adj. Volgend , Later.
Subside , na. Onderstand , es. ; Subsides,
Onderstndgelden , Snbsidiën , o. mcv.
Subsidiaire, adj. Behulpzaam , Tot onder.

,

steuning dienen'de, Tweede.
Subsidiairement , adv. In de tweede plaats,
dis hulpmiddel.
Subsistance , f. Oederlaoud , o. , Voeding,
vr. -,3 p1. Subsistauces , IVoodwendig.
hèden of Benoodigdheden des levens,

vr. ezeerv.; inzond. Onderhoud van het
krijgsvolk, o.
Subsister, V. ii. Bestaan, In wezen zijn,
Voorhanden zijn,Aanwezig zijn.
Bestaan , In kracht zijn , Gevolgd
worden , Voortduren. - , Bestaan,
Leven.

water zetteil; fig. Overstroomen.
als : Ce vaisseau a été submergé , flat

Substance, f. Zelfstandigheid, vr., llte.
- , Zelfstandigheid ,
zen , o.

Verdrinken.
Submersible , adj. , als : Fleur —, Bloem,

inhoud , in. , Wezen , 0. ; oak t Nood»

Ligchaam, Wezen, o., Stof, vr.

Sc hip 15 gezonken; oafs : 1tre submergé,

welke na de bevruchting weder onder
het water duikt, vr.; Fructification ,
Vruclatontwikkeli';g onder hoc water,yr.
Submersion F. Overstrooming, vr.
Subodorer , V. a. w. gebr. , Van verre mi.

Kracht, vr.; fig. Voornaamste, o.,
zakelijke levensbehoeften, vr. eseer,.
En ..-,lnhet kort, filet /eor.
te woorden , In subseantie,
Substantiel , lie, adj. Voedend , Krachtig,

Subordination, f. danhasiging, vr,, Trap

Voedzaam; fi g Wezeniijk,Goed,Deugd.
zaans , Belangrijk.
Substantiellement , adv. Zelfstandig.

, Onderge.
(van misedeoheid), na.
schiktheid, Subordinatie, vr.
Subordonné , 6e , adj. Ondergeschikt
der , dfhankelijk.
Subordonnément , adv. , als : -a., 'Onder.
Subordonner ,, V. a. Ondergeschikt maken,
Onderschikken , 4fhdnkclijk maken;
Etre subordonné It , Ondergeszhikt zijn

Substantivement , adv. 4ls zelfstandig
naanawoord).
Substituer, v. a. Eta ie platets (van, a)
stellen , Verwisselen. -, bij regcsgel.,

ken.

aan , Afhangen van.
Subornateur , na. Die getuigen oinkoops,
Verleider , es.
Subornation, 1. Verleiding, Omkooping , vr.
Subornatrice , f. Die getuigen omkoopt.
Suborner, v. a. On2koopen , Verleiden.
Suborneur, m. Omkooper, P'erleider, es.
Suborneuse, f.Omkoopster, Verleidster, vr.

Substantif, adj. na. in de spraakt., Zelf
standig ,. Verbe —., Zelfstandig werk.
woord,o.; Nom —, on: '—, in. Zelf.

standig naasawoord

, 0.

(

415 erfgenaam na eet/en anderen be.
noemen. — , Na den eersten erfge m
naam bensaken.
Substitut , es. p a.a : s vernanger Substi.

tusit, M.
Substitution , f. Stellar van iets in plaats

^'

o. , linderuhuiving,
van iets anders,
fisnoeming van 8ene; twee
1 *
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den erfgenaam, vr. • —, in de stelle.,

Verwisseling, vr.
Substraction, f. Bouwing under de aarde
of van een gebouw onder een ander, vr.
Subterfuge , m. Ui tvlugt , List , vr.
Subtil, le, adj. Fijn , Dun , Klein, Teeder. *—, Fijn, Snel, Vlug, fig. van
de zintuigeau, Fijn, Scherp; Avoir la
vue subtile , l'oeil — , Een scherp ge zigt hebben, Scherp zien ; Avoir 1'ouïe
øu I'oreille subtile , Een scherp of fijn
gehoor hebben , Scherp hoorera ; Avoir
1'odorat —, Een' fijnen of scherpen
reuk hebben. * -- , Plug , Behendig
fig. Schrander , Geestig , Spitsvindig,
Fijn.
Subtilement, adv. Behendig; fig. Schrander , Spitsvindig.
Subtilisation, f. in de sheik. , Verdunning
(door de werking des vuurs) , vr.
Subtiliser, V. a. T erdunnen, Dunner ma.
ken. * — , Op eene fijne wijze bedriegen, Verschalken , Beet krijgen. *—,
,

V. .fl.

Fijn uitpluizen

,

Listig tewerk

gaan.
Subtilité, F. .Dunheid , Fijnheid , vr. *—,
Plugheid , Levendigheid, Behendigheid,
vr.; fig. Scherpzinnigheid, List, Spits.
vindigheid , vr.
Subtriple, adj. Drievoudig.
Subulé , ée, adj. Elsvormig.
Suburbicaire, adj. Tot het kerspel van
Rome behoorende.
Subvenir, V. n. irr. Te hulp komen, Hel
Bijstaan (iemand, h q. q.). °—,-pen,
Verhelpen, Voorzien. (in , à).
Subvention , f. Nieuwe of Verhoogde belasting em in Benen dringenden nood
te voorzien, vr.; — de guerre, Oor.
logsbelasting, vr.
Subversion , f. Omwerping , vr. ; fig. Omkeering , Omwerpi ng, vr.
Subvertir, V. a. Omwerpen ; fig. Omverre
werpen, Om- keeren, Verwoesten.
Suc, m. Sap, Tocht, o.-; van hier: — gas..
trique , Maagsap , o. ; — nerveux , zenuwvocht, o.
Succédané , ée , adj. van geneesmiddelen,
Plaatsvervangend.
, als : • à,

Volgen , OPvolgen , Tolgen op ; ook: Erven , Komen
tot, Verwerven ; ook: Gelukken. * —
(se), v. pr. Elkander opvolgen, Op eikander volgen.
Succenturiaux, adj. m. pl. , als : Reins
.--, Bovenste uiteinde der nieren, o.

Succéder, V. n.

meere.

Succes , m. Uitslag , rn. , Uitkomst , vr.
* — , Goede uitslag, m. , Gelukkige ,afloop, m., Geluk , o. .

Successeur, in. Opvolger, m. * --, Erfge•
naam, m.
Sttccessif, ive, adj. 4chtsrvolgend, Gedurig , Voortgaand , Opeenvolgend. * —

bij regtsgel. , .als : Droits successifs s
Er fregt , o.

Succession, f. Opeenvolging , vr. * —,
Erven , o. , Erfenis , Successie , vr•
*—, Erfenis, vr., Erfgoed, o.

Successivement, adv. Na elkander, Foor
en na.
Succin , m. Bernsteen , ns. ; Huile de —,
Bernsteenolie , vr.
Succinate , m. Bernsteenzuur zout , o.
Succinct, te, adj. Beknopt , Kort , Bondig; fig. Repas —, Kleine of Geringe
maaltijd,

m.

Succinctement , adv. Beknopt , Kort , In
,

weinig woorden;

fig. fans. Déjet ner,

etc. —, Een ligt ontbijt, enz. nemen.

Succinique, adj.,
steenzuur , o.

als:

Acide —, Bern.

Succion, f. Zuiging , vr. , Zuigen, o.
Succisa, f. eene plant , Duivelsbeet , m.

Succomber, v. n. Bezwijken (onder , sous),
* — , Bukken (voor , à) , Bezwijken
(onder, à), Overwonnen worden (door,
à); fig. Te kort schieten, Bezwijken.
Succotrin , adj. m. , als : Aloes — , Socotora-

aloë , vr.
Succube, na. Spook, dat, volgens het

bij-

geloof, de gedaante eener vrouw aan
om vleeschelijke gemeenschap-nam,
met eenen man te hebben, o.

Succulent , te , adj.

Sappig.

* — , Krach*

tig.

Succursale , adj. f. , als : Eglise — , on:
* —, f. Kerk , tot hulp gebouwd, Hulp.
.kerk , vr.
Sucement, rà.. Zuigen, 0.
Sneer, V. a. Zuigen. * — , Inzuigen; fig.
— avec le lait, Met de moedermelk inzuigen. * — , Uitzuigen ; fig. Uitzui-

gen , Arm maken.
Sudeur , m. Die Bene wonde uitzuigt,
Zuiger,. m. *—, als: — de miel, zie
Colibri, Oiseau mouche.
Sucoir, m. van sommige insecten s Zuig.
snavel, m.
Sucon , m. Rood# of Verhevene vlek door
zuigen op de huid , vr.

Sucoter, V. a. fain.

Bij herhaling zuigen,
Zuigen, Lurken.
Sucre , in. Suiker , vr. ; — brut on mouseouade, Ruwe suiker, vr.; — royal,

Kanariesuiker, vr.; — candi , Kandij -

suiker, yr. ;
ker, vr.; --

— tore, Gedraaide suirosat, Rozesuiker, vr.

— de lait, Melksuiker , vr. ; — vermi-

fuge , Zoet wormmiddel , o. , WormSe`;-
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ker , yr. ; -- potable , zie Calbanum.
* _, als: Bois de —, soort van kaneel.

te genoeg. •.—, V. imp. Genoeg zijn,
Voldoende zijn.
Suffisamment , adv. Genoeg , Voldoende,

Water spet suiker, o. * —, ni., als:
vert , soort van peer.
Sucrée , f. , als : Faire la -- , De zedige
spelen.
Sucrer, V. a. Suiker in... doen, Suikeren.
Sucrerie , f. Suikerbakkerij , Suikerfabrij k, vr. * —, Sui kerrafanaderij , vr.
*—, pl. Sucreries, Zuikergoed, Suikergebak, o.
Sucrier, m. Suikerkoker , on. •—, Suikerkooper , Suikerraffinadeur , m. * —,
Suikerpot, m.
Sucrin , adj. an. , als : Melon — , Suiker.
zoete meloen , M.
Suction , zie Succion.
Sud, m. Zuid, Zuiden, o.; Vent du —,
de —, Zuidewind , m. *— , Zuide,vind , m.
Sud-est, m. Zuidoost, Zuidoosten, o.; —
quart-sud-ouest, — quart-est, Zuidoost ten
oosten, o.; — quart•sud, Zuidoost ten zuiden ; — quart- sud-est, Zuidoostewind , m.
Sudorifère , Sudoriique , adj. Zweetdrijvend; Breuvage sudorifique, Zweetdrank,
m. a—, M. Zweetmiddel, 0.
Sud-ouest, m.. Zuid -vest , Zuidwesten , o.
*—, Zuidwesteivind, m.; — quart-ouest,
Zttid:vest ten westen, o.; — quart-cud,
Zuidwest ten zuiden, o.
Sud-sud.est, m. Zuid-zuidoost, o.
Sud-sud-ouest, m. Zuid- zuidwest, e.
Suée, f. fam. 4nstzweet, o., Angst, m.
Suer , v. n. Zweeten; — à grosses gouttes,
Sterk zweeten t fig. Zweeten , Veel moei.
te aanwenden , IVlenigen zweetdroppel
laten vallen ; ook : Zweeten , Zich on.
gerust maken ; fam. 11 fait — , Hij boe.
zenit afkeer in. * --, V. a. Zweetent
fig. — le crime , Verdacht worden ; —
sang et eau, Bloed zweeten, reel moei
doen. * —, bij tabaksh. , Doen zwee.-te
ten , Laten zweeten.
Suerie, f. Zweetschuur, vr.
Suette , f. Zweetkoorts , Zweetziekte , vr.
Sueur , f. Zweet , o. ; fig. A la — de son
corps, de son visage , In het zweet zijns
aanschijns, Met veel moeite.
Suffètes, na. pl. te Carthago , eerste magistraatspersonen , Suffeten , m. mrv.

Genoegzaam.
Suffisanee , f. fam. Genoeg , o. , Zoo veel
noodig is; Prenez-en votre —, Neem er
zoo veel van, dat gij genoeg hebt;
spr. w. Qui n'a — n'a rien , Die niet tevreden is, heeft niets. *—, Geschikt
Genoegzame bekwaamheid tot-heidof
eenen post, vr. *— p Verwaandheid,
Zelfvoldoening, vr.
Suffisant, te, adj. Voldoende, Toereikend,
Genoegzaam , Genoeg. * — , Genoegza.
me bekwaamheid bezittend. *—, Per.
iwaand , Ingebeeld_ * — , m. Ingebeeld
mensch , Verwaande zot , m.

Sucré, ée, adj. Suikerzoet; Eau sucrée ,
—

Suffire, v n. irr. Genoeg zijn, Toereikend
zijn , Voldoen , Voldoende zijn ; Peu de
Bien suffat an sage , Weinig goederen
voldoen of bevredigen den wijze ; fam.
Cela me suffis , Cela suffat, Suffis, Genoeg,

Laat ons daarover niet verder spreken;

spr. w. A chaque jour suffis sa peine,
Iedere dag heeft aan zijne eigene maei-
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Suffisante, f. Verwaande, Zottin, yr.
S uffocant , te, adj. f7ersti lekend.
Suffocation , f. Verstikking , Stikking ,
vr. , als: w- de matrice, zie Mé-

trite.
Suffoqué , ée, adj., als: Viande suffoquée ,

Vleeseh , waaruit men het bloed niet
heeft laten loopen , o.
Suffoquer, V. a. Verstikken, Doen stik ken. * — , v. n. Stikken ; fig. — de coiére, etc. , Stikken (of: lit zijn vel
springen) van toorn , enz.
Su$ragant , adj. m. , als : Évéque —, on:
* —, m.

Bisschop , die onder Benen aarts-

bisschop staat , m.
Suffrage, m. Keurstem, Stem , vr.; Billet
de —, Stembriefje , o. * -- , Goedkeuring , Stem , vr. *—, in de R. S. kerk,

Voorbede , vr., Gebed,

o.

Su#fumigation, F. Booking, Berooking, vr,
Suffusion, f. Uitstorting (van bloed, enz.
tusschenn vel en vleesch), vr.
Suggérer , V. a. man de hand geven , In.
geven. * —, als : — un testament, Door
list bewerken, dat een testament naar

iemands genoegen wordt gemaakt.

Suggestion, f. Inblazing , ,panzetting ,

Overreding, vr.
Suggi , Sugi , m. soort van cipres.
Sugillation, f. Blaauwe plek (van stooten ,

enz.) , Striem , v r.
Suicide, m. Zelfmoord, m. "--, Zelfmoorder , m.
Suffe , f. Roet, a.; Noir comme (de la) —,

Zoo zwart als roet; Noir de—, Roet zwart , o.

Suif, m. slet, a,, Ongel, m.; — de place,
zie Place ; Petit —, Zultevet, o. *--,
als : — minéral , Bergvet , e. , Bergbo.
ter, yr.

Suin , m. Pan glas

zout,

gescheiden onzijdig

o.

Seint, m.

Smerigheid

(van

wol ,

enz.),

vr
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Suintement , tri. Druipen, Lekken, Loo•

pen, o.

Sumter, v. n, Lekken, Zijpelen., Druipen , Loopen. * --, van vaatwerk, enz.,

Lekken. * —, van wonden, Loopen.
Suisse, ra. veroud., zie Portier. *—, ze-

ker dier.
Suite, f. Reeks , Rij, Opeenvolging , Aan.

eenscsakeling,g ,r • *—, Gevolg, Uit
o.; Cela peut avoir des suites,-yloeis,
.Dat kan gevolgen hebben. t—, Zamen hang , m. , Verband, o. , Orde , yr. ;
fig. N'avoir point de -- dans l'esprit, Ne
pas avoir un esprit de — , Niet tot eens

aanhoudende oplettendheid in staat zijn;
I1 n'y a point de -- dans sa conduite,
.glij heeft een ongeregeld gedrag. *-- ,
Gevolg , o. , T"olgelingen , vs. meere. ,
Stoet , m. ; van hier : Venir h la -- de
Volgen ; Carrosse de — , Polgkoets , vr.
*—, van een werk, Vervolg, o., Voort zetting , vr. ;

fig. fam. N'avoir point de

--, Geene kinderen hebben. bij
regtsgel. , als : Les meubles n'ont point
de -- , Er ligt geene hypotheek op het
huisraad. ° -- , bij jag. , pl. Suites, zie
Suites. *—, als : Etre h la — (de la cour,
d'un etnbassadeur , etc.) , (Het hof, Eeo:en ambassadeur , enz.) volgen , Tot
het gevolg (van het hof, eenera ambassadeur , enz.) behooren ; 1 tre a la -ci'une affaire , Rene zaak vervolgen ,
doorzetten ; ook t Ijverig aan Bene zaak
merken. ` — , als: De —, Na elkan.
der , Achtereen; Etre de —, Volgen;
Tont de —, .4asestonds, Terstond, Da.
delijk; ook: dchtereen.
Suivable, adj., als: Fil -, Gelijke draad, vs.
Suivans , in. pl. enkel in : spr. w. 11 n'a ni
tinfans ni ---, [Jij heeft kinderera noch
nabestaanden.
Suivant , te , adj. Volgend, 1VTavolgend ;
f emoiselle suivante , v'olgjujPer, vr.,
Kamermeisje , o. , Kanzenier, vr.
prép., Volgens, Naar; van hier:
que, Naar, Naar s sate.
Suivante , f. zie Deusoisella suivante.
Sniver, V. a. Slet vet bestrijken.
Suivi , in, adj, Aanhoud niI , Voortgezet.

* __, geel loop oî tcelo p hebbende.
Suivre , V. a. irr. Volgen , Navolgen; fig.
Tolgen ; spr . `v. (dui 1n'ai - e me suive,

Die nsi j lief heeft , volge n;ij. * —,
Volgen, Later zijn, Volgen op. *_,
Vervolgen , Najaz eer , Nazetten. *--,
Ijolgen , B espieden , Gadeslaan. * —,
Dolgen, Verzellen , Vergezellen. * ---,
In de zelfde regting voortgaan , Vol.
gen, Ver14olgen. `—, Vervolgen, Voort.

zetten, Voortgaan ,met; fig. facia: -- sa
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pointe, Doorzetten t Volhouden. s—,
Volgen , Aankleven , Verdedigen, Zich
verbinden aan. *—, Zich toewijden
aan ; van hier : — sine profession , Een
beroep drijven, uitoefenen. °—, Bezoeken; van hier: Ce prédicateur eet
fort suivi, Deze preker heeft veel loop ;
Cette pièce est fort suivie , Dat stuk
heeft veel toeloop , lokt veel aanschou.
evers. *—, Met aandacht hoorera, rol
hier : Son discours n'est pas-gen;va
suivi, Het mist zijne rede aan het noo•
dige verband. *—, Zich overgeven aan,
,Volgen, Zich laten wegslepen door. *.(se) , v. pr. Elkander volgen ; fig. Zamenhangen.
Sujet, tte , adj. Onderworpen , Onderda.
nig. , * —, Onderhevig (aan, á), Ver.
pligt ; ,van hier : .Etre -- à l'heure
prov. Etre — an coup de marteau , Aan
den tijd gebonden zijn. *—, Verpligt
tot het verdragen of lijden van iets,
Onderworpen ; litre — à la mort, Moeten sterven. *—, Blootgesteld, In staat;
'Tout homme pst -- le se t romper , leder
mensch kan zich bedriegen. * —, Toe.
latend , Geschikt voor , Onderhevig aan;
van hier: I1 eet -- a caution, Teertrouw
hem niet te veel. a` —, De gewoonte
hebbende , Gewoon zijnde, Geneigd ,

Verslaafd (aan , k) ; Etre — a boire
.flan den drank verslaafd zijn ; Etre —
a la colère, Ligt toornig worden , Tot

toorn geneigd zijn. * —, m. Onder.
daan, m. *—, Persoon, (voor zoo
verre zijne bruikbaarheid betreft,)
ira. , Voorwerp , o. * —, Reden , Aanleiding, Oorzaak, vr. * —, Onder
Zaak , Stof, vr. *—, in de-sverp,o.
tooneelir. , Onderwerp ,

o., Geschiede.

nis, vr. * --, in de tcoonk., Hoofdzang,
m. ; ook: Tekst, nz., Woorden, o. mrv.;

Onderwerp, o. *—, in de r°edek., Onderwerp, o.

Sujétion, f Onderwerping, vr., Bedvang,
som. ; Tenir en — , In bedwang houden.

* -- Gnderdanigkeid , Sla ufechheid ,
vr.; van hier: Erepof d'une grande—,
Zeer slaafsche post, ns. * --, Lastig
vr., Last, m. , Servituut, o.-heid,
(van een huis)
Sulfate , m. , als : — de chaux , etc. , Zwavelgezuurde kalk , enz. , m.
Sulfite , m. Zwavelgezuurcl zout , o.
Sulfure, m. in de scheik., Vlet zwavel ge4•
bonden lig chaam , 0.
Sulfuré, ée, Sulfureux, use, adj. Zwavel
Zwavelig , Zwavel bevattend;-achtig,
van hier: Acide sulfureux, Zwavelzuur, o.

SULT

SUPP

Sultan, m. titel van den grootex heer,
enz., Sttlttn , m. fig. fain. Sultan,
Heerschzuchtig mensch , m. * — , Reuk
Reukkussentje, o.
-zakje,
Sultane , f. Su inane , vr. * -- , soort van
Turksch krijgsschip, Sultane, vr. *-,
bij confit. , zekere sieraden.
Sultanin , m. eene Turksche goudmunt.
Sumac , m. Sssmak , vr.
Suovétauriiies, f. pl. zekere offers aan Mars.
Super, V. n. scheepsvr. , Toezuigen.
Supération, f. in de sterrek., V rschil tusschen den loop van twee planeten, o.
Superbe, adj. van mensehen, Ijdel, Trotsch,
HoovaardEg , hoog moedig. * --, van
zaken, Trotsch, Grootsch , Prachtig,
Heerlijk. * —, van geestwerken, Heerlijk, Voortreffelijk , Grootsch , Edel.
* _, van voortbrengselen der natuur,
Uitmuntend, Voortreffelijk. * — , f.
;

IHoogmoed , no.
Superbeuaent , adv. Trotsch , Hoovaardig,
Hoogmoedig. s— , Prachtig.
Supercherie, f. Bedrog, o., Listige bedriegerij , vr.
Supère , adj. in de plantk. , Los , Vrij.

Superfétation , f. Overbevruchting, vr.
$uperficie, f. Oppervlakte, vr.; fig. S'arréter a la -r , flan de schors blijven
hangen.
Superficiel , lie , adj. Slechts op de oppe rvla'te ; fig. Oppervlakkig. * —, in de
geneesk. , als : Pouls —, Pols aan de
oppervlakte der huid, m.
Superficiellement , ado. Slechts eventjes,
Slechts op de oppervlakte; fig. Ojper.
,

.

v lakkig.

Superfin , ne, adj. tllerfijnst, Zeer fijn.
Superfin , ue , adj. Overtollig. * —, m.
Overtollige , e.
Superfuité , f. Overtolligheid , vr.
Supérieur, re, adj. Hooger, Bovenste,
Boven. * -- , (Verhevener, Uitsteken.
der, I'oortreffelijker, Hooger, Meerder, Grooter ; Être -- h, Overtreffen,
ook: Verfheven zijn boven. * _ Opperste , Hoogste. * —, m. Opperste ,
Superieur , m.
Supérieare , f. Kloostervoogdes , vr.
Supérieurement , adv. Uitmuntend , Voor.
treffelijk.
Supériorité , f. Minderheid , vr., Voorregt,
Overes gt , o., Grootere haagt, vr. *—,
Kloostervoogdij schap , vr.

Superlab(, ive , adj. in de spraakk., Over.

t-rellend. * — , m. Overtreffende trap,
on.; fig. fase.. Bon au —, Ongemeen goed,

in den heogsten graad goed.
Suuerlativern.ent, adv. In den hoogsten graad.
Superpartient , te , adj. zie Surpartient.
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Superposer , V. a. Boven op plaatsen.
Superposition , f. Bovenopstelling , vr.
Superpurgatión , f. Sterke purgatie , vr.
Supersaturé , ée, adj. zie Sursaturé.
Superséder , V. n. oeroud., zie Surseoir.

Superstitieusemenr., adv., Superstitieux, use,
adj. Bijgeloovig ; fig. Overdreven.
Superstition , f. Bijgeloof, o., Bijgeloo.
vigheid ,

vr.;

fig.

Overdrevenheid, vr.

Supin, m. in de Lat. spraakti., Supinum, o.
S upinateur , adj. m. , als : Muscle — , on
* —, m. Spier , welke de palm der hand
, vr.
Supination , f. O ankeeri ng , vr. *,—, in de
geneesk. , Uitgestrekte ligging op den
rug, vr.
Supplanter, V. n. Den voet ligten. * -(se) , v. pr. Elkander den voet ligten.
Suppliant , m. Plaatsvervanger , m.
Suppléer, V. a. Bijvoegen (hetgene one.
breekt). * _, Iemands werkzaamheden
waarnemen , Foor iemand in de plaats
treden , Vervangen. * — , v. n. , als :
— à , Voorzien in , Vergoeden, Vervul.
len , 4anvullen.
Supplément, m. Bijvoegsel , Toevoegsel,
o. * — , Supplement, o.
Supplémentaire, adj. Vervullend, Bijgevoegd.
Suppliant, te , adj. Steekend, Biddend.
*—, m. IZerzoeker, Suppliant, M.
Suppliante, f. Verzoekster, Suppliante , vr.
Supplication , f. Smeeking , Bede , vr.,
Verzoek, o.
Supplice, m. Straf, Lijfstraf, Ligoha.
melijke straf, vr. *--, Foltering,
Pijn, vr.; fig. Plaag, Kwelling ,

boven brengt

Straf, vr.

Supplicier , v. a. Met den dood straffen.
Supplier , V. a. Smeeken.
Suppliqun, f. Smeekschrift (aan den paus) ,

Smeekschrift , o.
Steunsel , o. , Stut , m. ; fig.
Steun , no. , hulp , vr. , Bijstand, m.
Supportable, adj. Dragelijk, Verdragelijk,
Lijdelijk , Uit te staan.
Supporter , v. a. Dragen ; fig. Dragen,
Lijden, Uitstaan , Dulden , Verdragen, Uithouden , Doorstaan, Verduren,
ook: Volhouden, Staande houden.
Supposer , V. a. Stellen , Onderstellen ,
,vooronderstellen, 4annensen; van hier:
Cola supposé , S upposé que , Gesteld,
Ges:orneu. *_, Onderschuiven, Onder.
steken, Iets valsch voor waar opgeven;
van hier : -- un enfant, Een kind voor
echt willen doen doorgaan.
Supposition , f. Onderstelling , Vooronder.
stelling, vr. *--, Toeschrijving van
een werk aan personen of tijden , waaro.

,

Support , m.
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toe het niet behooren kan , vr.

b=j regtsgel. , Yervalsching., Yalsche

voorstelling , Suppositie , Onderschui •
ving, vr.
Suppositoire , in. Zetpil , Steekpil , vr.
Sup at, tn. Lid, Medelid, o. s-., dan•
hanger , Medestander , m.
Suppression, f. (de daad van Supprirner,
zie dit woord; dus onder anderen:)
Verbod (van een boek) , o. , Verztivi. ging (eener omstandigheid ), 4fschaffng, Opheffing of Vernietiging (eener

wet, enz.), vr. *-_, bij regtsgel., als:
- de part, Yerberging eener bevalling,
vr. *--, bij geneesk., Opstopping, vr.;
- de on des règles, Opstopping der stonden, vr.
Supprimer , v. a, 2chterhouden , Verzwij
, Verbergen, verdonkeren , Niet-gen
doen verschijnen, De uitgave tegen.
gaan, Onderdl ukken, Tegengaan, Be letten, Voorkomen ; van hier: -- un
livre, Een boek verbieden, De uitga,Ye van een boek verhinderen; - un acte, Eene akte verdonkeren, achterhou
niet vertoonen. * -, <lchterfzou--den,
den , Verzwijgen, Verbergen. *-, Weg
Afdoen , Inkorten. *--- , 4f--nem,
schaffen, Intrekken, Vernietigen.
S uppuratif , ive , adj. De ettering bevor
derend. * - , M. luidde l om de ettering te bevorderen , o .
Suppuratioi , f. Ettering , vr.
-

Suppurer, V. n. Etteren, Dragen.
Supputation , f. Optelling , Oprekening

Berekening, Opsomming, vr.

Supputer, v. a. Optellen, Oprekenen, Be.

rekenen , Opsommen.

Suprématie, f. Opperhoofdigheid (van den
koning of de koningin van Engeland)

in kerkelijke zaken, vr,

$uprême, adj. Hoogst, Opperst , l7erhevenst , Uiterst ; van hier : Etre --,

Opperwezen , o.; Une vertu -, Eene
uitstekende deugd , vr. ; But -, Hoog
doel, o.; Instant --, Laatste oogen--ste
bli k, m. en o. ; Volontés suprêmes , Ui
wil, m. ; Honneurs suprêmes,-ters
Laatste eer, yr. * _, f. eene peer.
Sur, re, adj. Zuur. * -: prép. Op; S'ap.
payer -- un baton , Op oenen stok leenee. *-, Boven; Les globes célestes
roulent - nos tétes, De hemelbollen rol
boven onze hoofden. * -- , met op--len
zigt tot rivieren, enz., man; Cecte maison eet - le grand chemie, Dit huis
ligt aan den groeten tiveg. *—, In;
Gruver - Ie marbre , In marmer graveren. *--, .Gij; Avoir - soi . Bij zich

dragen. *. , van eens belasting, enx=,

Op, Tian ; Mettre ene tare — les mar•
chandises , Eene belasting op de koop
leggen ; Lever ene imposition ----waren
les vieres , Eene belasting van de le..
venss^riddelen heffen. *-, Betreffen.
de , Over ; En voi1á assez - ce point,
liet is thans genoeg over dat punt.
* -, Ten aanzien van, Wegens, Over.
0` Naar , Volgens ; Juger - les apparences , Naar den schijn
n oordeelen.
*a, Op, Tegen, Omtrent, Omstreeks.
* —, als : -- et Cant moles de , In min.
dering van.
SAr, re, adj. Zeker, Ontwijfelbaar, Waar,

Gewis. * -, Zeker, Onvermijdelijk,
Onfeilbaar. *-, Zeker, Onwankel-

baar , Yast; Avoir la main sure , Eene
vaste hand hebben ; Avoir la mémoire
sttre, Een geheugen hebben, waarop
men zich verlaten kan , Zich op zijn
geheugen kunnen verlaten ; Avoir un
coup - (à ou dans gaelque exercice),
Zelden missen; van hier: A coup --,
Zekerlijk, Gewis , gast; Avoir le goI t
— , Eenen smaak hebben, die nooit
mist ; Avoir Ie pied - , la jambe sore,
Lenen zekeren of vasten tred hebben,
Nooit struikelen. * -, als : Etre -de, Zeker of Verzekerd zijn , Zeker
weten, Overtuigd zijn; van hier: I1
eet - de son fait , de son coup , hij is
zeker van zijne zaak; Etre- de sa partie, Van zijne partij zeker zijn, Ze.
ker zijn, dat men zijne partij zal winnen ; fig.= fam. Zeker van zijne zaak
zijn; Avoir jeu -, Een zeker spel heb
Een opgelegd spel hebben; fig.-ben,
3ouer I. jeu - , Zeker spel spelen. * -,
Op zien men vertrouwen kan, Vertrouwd. *_, Veilig, Waar men vei.
lig is; Lieu - , Veilige plaats. *-,
Veilig , waarvan enen zich zonder ge
kan bedienen, Goed, Gaaf, Sterk,-var
Duurzaam , Vast ; Le temps n'est pas
-, Men kan liet tiveér niet vertrou.
even. *-, Zeker , Zekerheid of Vei
bezorgend ; van hier : I%%ettre-lighed
on homme en lieu - , Iemand op eene
veilige plaats brengen; ook: Iemand
in verzekerde bewaring stellen. * _,
M. , als : Le plus -, De zekerste partij , vr. , IIet zekerste (middel) , o.,
De veiligste weg , m. ; Prendre le plus
-, Den veiligsten weg kiezen.
Sera, m. Sap, dat uit de palnzboomen,,
enz. 1e/et, o.
Surabondammeut , adv. Overvloedig, Over-

vloediglijk.
Surabondance, f. Groots overvloed, on.,

Overdaad , vr.
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Surabondant, te , adj. Overvloedig. *,

Surcrolt , na. Toeneming , vr. , Aanwas,
in., Trermeerderi ng , vr. * —, Over.
maat, vr.; Pour — de, Tot overmaat

Overtollig. * —, Overvloed , m.
Surabonder, v, n. Overvloeijen , In over.
vloed zijn.
Surachat , m. Overbetaling van het aan de
munt geleverd metaal, vr.
5uracheter, V. a. Te duur koopen.
Suraigu , tie, adj. in de toonk. , Te boog,
Te scherp.
Sural , le, adj. Taman de kuit ; Veine surale ,
Kuitader , yr.
Sar - aller, v. n. van jagth., Over het spoor
loopen, zonder aan te slaan.
Sur. andouiller , ni. bij jag. , Tak grooter
dan de andere bij sommige herten , m.
Sarannation , f. enkel in : Lettres de —
Brieven ter vernieuwing van verjaarde
regten , m. meere.
Suranné , ée , adj. Verjaard. * --, Iler.
ouderd.

Suranner, v. n. herjaren, Te lang blijven
liggen.
Sur-arbitre , m. Opperscheidsman , m.
Surard , adj. m., als : Vinaigre —, Vlier.
azijn, ns.
Surbaissé , ée , adj. van een gewelf , Enge.
bogen.
Surbaissement , m. Ingebogenheid (van een
gewelf), vr.
Surbaisser, V. a. van een gewelf, Inbuigen.
Surbande, f. Houdband aan een afuit, m.
* —, Verband over eene compres , o.
Sar -bipartiente, adj. f., als: Raison — tier-

ce , zekere verhouding tusschen twee
termen , waarvan de eene den anderen
een en twee derde maal bevat,
Surbout, m. Regtopstaand hout, o.
Surcase, f. Pakje met meer dan twee schijven bezet, o.
Surcens, m. Buitengewone cijns, m.
Surcharge , f. Buitengewone last , m.
Surcharger, v. a. Overladen, Te zwaar
beladen. * — (se), v. pr. Zich overladen; van hier: Se--l'estomac, De maag
overladen.
Surchauffer,

V. a. Al te heet maken en
daardoor eenigzins verbranden.
Surchauffure , f. Scheur , enz. in ijzer
door te sterke hitte veroorzaakt , vr.
Surciliaiïe, adj. Van de wenkbraauwen.
Surcilier , ère , zie Sourcilier.
Surcomposé , ée , adj. Dubbel zamengesteld ; van hier: in de spraakkl, Temps

—, Dubbel zamengestelde tijd (b. v•
J'ai en dit, Ik heb gezegd gehad), m.
*_, m. Dubbel zamengesteld ligehaam.o.
Surcostaux , m. p1. Spieren boven de rib.
ben , vr. meere.
Surcroissance , f. (Tegel natuurlijk) uit.

was , o.
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van.
Surcroltre , V. n. irr. in eene wonde, Groeien , Uitwassen.
Surculeux, use, adj. Trol jonge loten.
Surdemande , f. Onmatige eisch , "is:.
Sur- demi°orbiculaire, adj. m., als : Muscle
— , on : * -- , m. zie Orbiculaire des lèvres.
Surdent , f. Overtand , m. * -- , van een
paard, Te lange tand, m.
Surdité, f. Doofheid, vr.
Surdorer, V. a. Zwaar vergulden.
Surdos , m. Rugriem, m.
Sureau, m. geslacht van planten, Vlier,

vr., Vlierboom, m.
Siirement, adv. Zeker, Zekerlijk, * —,

Veilig, Goed.
Suréminent , te , adj. dllerverlievenst.
Surenchère , f. Idooger bod, o. , 0 verbie-

ding, vr.
Surenchérir , V. a. Meer bieden, Overbieden.
Sur-épineux , use , adj. Boven de rugge •
graat over het schouderblad gelegen.
Surérogation, f. Overtolligheid, vr., Het..

gene, waartoe men niet verplige is, o.
Surerogatoire , adj. Overtollig, Meer dan

men verschuldigd is.
Suret, ète , adj. Zuurachtig.
Shreté , f. Veiligheid , vr.; van hier: Étre en lieu de --, Op eene veilige plaats
zijn; Mettre en lieu de — , In verze.
kerde bewaring brengen ; Cela ne se peut
faire en — de conscience , Dat kan niet
geschieden , zonder dat men zijn ge.
weten bezwaart ; prov. La défiance
est mère de — , Vertrouw , doch zie

tivien , De voorzigtigheid is de moeder
der veiligheid. —, Zekerheid , vr. ;

Donner des suretés a q. q , Iemand ze kerheid geven. * — , Voorzorg, vr.,
Maatregel van voorzorg, us.
Surface, f. Oppervlakte , vr.
Surfaire , v. a. irr. Te veel vragen (voor

of aan).
Surfaix , in. Oversingel, m.
Surfeuille , f. Buitenblad (eener bloem), o.
Surfleurir, V. n. Nabloeijen.
Surfs , m. 'pl. Haringwormen, m. meere.
Surgarde , f. Bijwacht , vr.
Surge ,, adj. f. , als : Laïne — , Ongewas.

schen wol, vr.

Surgeon, in. Waterloot (aan den voet),
vr, ' —, als : — d'eau, Kleine water.

ader, Sprong, vr.
Surgir, v. n. Aankomen; — an port, Bit-

nenvallen.

Surhaussement, m. Verhooging', vr.
Surhausser , V. a van gewelven , J7erhoo.
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gen. * — , van dei prijs , Perh ©ogen ,
Opslaan.
Surhuuiaiu , ne , adj. Bovenmenschelijk.
Surirtendance, f. Oppertoevoorzigs, o. *—,
Oppersoezienersambt , o.
Surintendant, in. Opperbewindhebber, Superintendent, m.
Surintendante, f. Vrouw van Benen opper.
bewindhebber , vr. * —, weleer, Opperbestuurster van het huis der konin•
gen, vr.
Surjaiée, Surjaulde, adj. f. , al:: Ancre -,
Onklaar anker, o.
Surjet, m. Overhandsche naad, m.
Surjeter , V. a. Overhands naaijen.
Surlendemain , M. Tweede dag daar
na, M.
Surlier, v. a. scheepsar. , Takelen.
Surlidre , f. scheepsw. , Takeling , vr.
Surlonge , f. Lendestuk , o.
Surmarcher , v. n. van wild, Op het zelfde spoor terug keeren.
Surmener, v. a. Overrijden, 4f agen, 4fmannen.
Surmesure, f. Overmaat, Toegift, vr.
Surmontable, adj. Overkomelijk.
Surnionter, V. a. Rijzen boven, Overstroomen, Overloopen; fig. Overkomen, Te
boven komen, Overwinnen, Beteuge.
len , Intoomen. * — (se) , v. pr. Zich
zelf overwinnen. * --, V. n. Boven, op
drijven, Boven drijven.
Surmoule, m. Vorm op iets afgedrukt, m.
Surmouler, V. n. Lenen vorm op iets afdrukken.
Surrnoilt, in. Lekmost , ns.
Surmulet, m. een zeeviech , Zeehaan, M.
Surmulot, in. zeker dier , Boschror, vr.
Surmurins , m. pl. Bene groep van knaag
-diern.
Surnager, V. n. Drijven, Bovendrijven;
krijs
fig. Bovendrijven , De overhand

gen, Blijven bestaan.

Surnaturel , lee , adj. Bovennatuurlijk.
Surnatureilement, adv. Op eerie bovenna-

tuurlijke wijze.
Surneigées , f. pl. Oversneeuwd spoor,

Ilersneeuwd spoor , o.
Surnom, M. Bijnaam, m.
Surnommer, V. a. Bijnoemen, .Bijnamen,

Benen bijnaam geven aan.

Surnuméraire, adj. Boven liet gewone ge.

tal , Surnuarerair.

Surnuméroriat , m. Tijd , gedurende welken

iemand surnumerair is, m.
Suron , m. Ossenhuid om goederen genaaid,
vr. s—, Baal goederen in Cone ossen-

huid genaaid , vr.
Suros, m. Beenachtig gezwel aan de beepen der paarden o.
'

Sur-Qxygég4 , ge , adj. Overzuurd.

door te veel
zuurstof veroorzaakt, vr. meerv.
Surpartient, te , adj. in de rekenk. , Overdoelend.
Surpasser, v. a. Greeter of Hooger zijn,
Overtreffen; fig, Overtreffen, Te boven
gaan. * _, Verbazen, Beveeemden,
Jernands begrip te boven gaan. *.—,
Sur-osygtuèses , f. pl. Ziekten

Verder reiken dan , Te boven gaan. *-(se), V. pr. Zich zelf overtreffen.
Surpayer, V. a. Te veel betalen. * --, Te

duur betalen.
Sierpeau , f. Opperhuid , yr.
Surpente, f. scheepsw., Touw , waarin
men het hzjschtsuw haakt, o.
Surplis , m. Koorkleed , Koorgewaad , o.
Surplomb, an. Stand, die niet loodregt
is , m.; Etre en —, Overtangen, Bui

lood zijn.

-tenh

Surplomber, V. a. Benen scherpen hoek met
den horizont doen maken. * — , v. n.

Overhangen , Zwaaigen , Buiten het

lood zijn , Scheef staar;.
Surpluées , adj. f. pl. bij jag., als: Voies

—, flerrcgend spoor, o.

Surplus, m. Overschot , Overblijvende,
Meerdere, a.; von hier: Au —, Foor

het overige.

Surpoids , m. Overwigt, o., Doorslag, M.
Surpoint, m. Schraapsel vangelooide hui

-den,o.

Surposé , 6e , adj. Boven elkander ge.

plaatst.

Surprenant , te , adj. Verbazend , Yree md,

Zonderling.

Surprendre, v. a. irr. Betrappen ; — en flagrant délit, Op heater daad betrappen.
*_ 1 Verrassen , Overrompelen , Over.

vallen, Bij verrassing innemen. * —,
P'errassen, Overvallen, Onverwachts
komen. *•.-, Bedriegen, Bedotten, Ve r..
schalkesl ; Se laisser —, Zich laten bedriegen,. misleiden , verschalken. *--,
Door list verkrijgen, Ontlokken, Ontfutse-Jets, ditroonen ; van bie': — des
lettr.ea., Brieven onderscheppen. *
eiras en , Verwonderen , 5/erbazen ,

Bevtee'nders. *-- s van vleescel, enz.,
als: L.a.feu a surpris la viande, Het te
sterke vuur heeft het vleesch verbrand,
eer het gaar was.
Surprise, f. Verrassing , Verbazing , T7erwondering , Ontsteltenis, Aandoening,
vr. * — , Verrassing , Overrompeling ,
vr. * —, List , vr., Bedrog, o.
Sur-quadri-partiente , adj. f. Een vier ze
maal bevattende.
-vend
Surrénal , le , adj. Boven de nieren gelegen.

SURE

SUSM

Sur-sat.uré , ée , adj. bij schent. , Oververzadigd.
Sursaut, m., als: En -, Met schrik, Ver
-schrikt.
Surséance, f. Uitstel van betaling, o.,
Surcheance van betaling , vr.
Sursenaé , ée , adj. van gortige varkens,
Met puisten op de tong.
Sursemer, v. a. ,reder inzaaijen, Op
nieuw bezaaijen.
Surseoir, V. a. irr. et déf. Uitstellen, Ver sehuiven
Sursis, m. Uitstel , o.
Sursolide, adj., als: Nombre -, on : *-•,
M. bij het worteltrekk. , Vijfde magi, vr.
Surtaux, m. Overschatting , vr., 7'e hooge aanslag, m.
Surtaxe , f. Verhoogde belasting , vr.

Surtaxer, V. a. Te hoog belasten of aan

-slan.

Sur tout, adv. Inzonderheid, Vooral, Bovenal.

Surtout, m. Overrok, jas, m. *-, Bagagieikar, yr. * -_- , zeker zilveren,
enz. , tafelgereedschap , vaarop zich
vruchten en bloemen bevinden. *
bij klokkengiet., Buitenvorm, m.
Sur• tripartiente• quarte , adj. Een drie vier-

de maal in zich bevattende.
Surveillance , f. Toezigt, o. , Waakzaam

vr., Opzigt, o.

-heid,

Surveillant, m. Opziener, Opzigter, m.
* -, te, adj. Waakzaam , Naauwlettend.

Surveillante , f. Opzienster,, vr.
Surveille, f. Tweede dag (voor een -feert
enz.) , in.; La - de son départ , Twee
dagen voor zijn vertrek.
Surveiller, V. n. Waken (voor, b), Een
wakend oog housden, licht slaan, Zor.
gen. * -- , V. a. Gadeslaan , In het oog
houden, Bewaken.- '
Survenance , f. Onvoorziene komst, ver

vr.

-schijng,ez

Survenant, te, adj. Onverwacht komend.
* --, m. Toevallig of Onverwacht komende , m.
Survendre , v. a. Te duur verkoopes;
q. ci;. à q. q., Iemand iets aansmeren,
aandraaijen.
Survenir, V. n. irr, Onverivacht komen,
Toevallig komen , Onstaan , Gebeuren,
Kotsen . Plaats hebben. * - , BijkoMen , Nog daarenboven komen.
Surrveute, f. Verkoop boven den prijs of
de waarde , vr.

Surventer, V. U. scbbecpsw., van den wind,
Toenemen.

Survétir, V. a. Overheen trekken.
Survider , V. Z. .den

zak, enz,) doen.

weinig uit (eersen
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Survie-, f. bij regtsgel. , Overlevering, vr.
Survivance, f. Opvolging in een ambt, wan-

neer het vakant wordt, o.
Survivancier , m. Opvolger in een openval

ambt , m,

-lend

Survivant, m. Langstlevende , ns.
Survivante , f. Langstlevende, vr.
Survivre, V. a. irr. Overleven (iemand, a
q. q-); - à soi-mbme, zie beneden Se soi-méme ; fig. -- à son honneur, etc.,
Zijne eer , enz. overleven. * - , V. a.
Overleven. * - (se) , v. pr. , als : Se soi-m@me, Zich zelven overleven, Ver.

kindscht tinorden.
Sus, prép. enkel in ; Courir - h g. q.,
Op iemand losgaan; En -, Daaren.
boven , Daarboven; (in cie finant., als:)
Le quart en -, Het derde ; Le tiers en
—, De helft ; Quinze et le quart en sont vingt , Vijftien en een derde van
,vijftien maakt twintig. *—, interj.
fam. Welaan !, Op!
Susbande, f. Topdekplaat aan een af•

fair , vr.

Sus-bec, m. Kropziekte der valken, vr.
Sus-carpien, nne, adj., als: Artère -, ou:
* - , f. zie Dorsale da carpe.
Susceptibflité , f. Gevoeligheid, vr. * -,
Vatbaarheid, om eersen indruk te ontvangen, vr.
Susceptible, adj. Vatbaar. *-^, Gevoelig,
Ligt geraakt.
Susception , f. 4anneming eener geestelijke orde , vr.
Suscitation, f. w. gebr. , 4anzetting, 4an.
sparing, vr.
- Susciter a V. a. Voortbrengen , Verwekken,
Doen geboren worden ; van hier : in
den bijbel : - lignêe à son frère , Zijnen
broeder zaad verwekken , (door des-•
zelfs weduwe te trouwen.) * _ , in eenen kwaden zin, Verwekken, Doen ontstaan.

Suscription, f. Opschrift, o.
Susdit, te , adj. bij regtsgel. , Boven ge
-zegd,
Boven genoemd.
Su,—dominante, f. in de toonk. , Zesde

noot, vr.
Sus- épineux , zie Sur-épineux.
Susin , m. scheepsw. , Ichtervinkenet ,
Halfdek , o.

Sus-nmaxillaire , adj. in. , alt : Muscle —,
Cu : * - , in. zie i laxillairc supérieur.
Sus-maxillo-labial , adj. m., als : Muscle
-, ou: *-, m. naars van drie kin.
nebakspieren.
Sus.ulaxiilo-nasal , adj. m. , als . Muscle
- , on : * _, M. zie lijuscle transversal
du nez.

Sus.métacarpo-latéri-phalangiens, adj. m. pl.
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als t Muscles —, ou : * —, m, p1. xfe
Muscles inter•osseux dorsaux ou inter-osseux externes de la main.
Sas -métatarsien , nne , adj. f. , als : Artère
— , ou : * — , f. zi e Arrère du métatarse.
Sus-métatarso•latéri-phalangiens, adj. m. pl.,
als: Muscles —, ou: *—, M. pl. , zie
Muscles inter-osseux dorsaux ou supéti..
Burs du pied.
Sas.optieo-sphéno-seléroticien , m. zie Mus
droit supérieur de 1'oeil.
-cle
Sus-orbitaire, adj. Boven de oogholte ge
-legn.
Suspect , te , adj. Verdacht.
van
Suspendre , v. a. Ophangen, hangen;
hier : Être suspendu , Hangen ; fig. OpIn zijn ambt
schorten, Uitstellen. *
schorsen, Schorsen , Suspenderen.
Suspens, adj. m. Geschorst, Gesuspendeerd.
* -- , m. , enkel in : En —, In onzeker.
heid , In twijfel; Je suis en — de ce
que je dofs faire, Ik weet niet, 'wat ik
doen moet ; Rester en , Besluiteloos
blijven, In onzekerheid'blijven; Tenir
en —, In onzekerheid houden; van hier:
L'affaire est demeurée en —, De zaak is
onafgedaan gebleven.
Suspense , f. Schorsing , vr.
Suspenseur, adj, m. in de ontleedk., Op.

houdend , Oprigtend.
Suspensif , ive , adj. bij regtsgel. , Op-

schortend.
Suspension , f. in de werktuigk. , als : Point
de —, Hangpunt, 0. * --, Hanging
(van een lijk), vr. *—, Opschorting,
yr., Uitstel, o.; van hier: — darmes,
Wapenschorsing, vr. * —, Schorsing
(in een ambt) , vr. *— , zekere figuur
der redekunst , Suspensio , vr.
Suspensoire , adj. zie Suspenseur. *.. s m.
Draagband der teeldeelen , m.
Suspicion , f. bij regtsgel. , Verdenking , vr.
Sus-pied, m. Riem over den voet aan eene spoor , M.
Suspirieux , use , adj. in de geneesk. , Zuchtend.
Sus-pubien , nne , adj. Boven het schaam.
been gelegen..
Sus- pabo- fé,moral , m. zie Muscle pectiné.
Sus-scapulaire, adj. m. , als : Muscle —,
on : * _ , m. zie Sur- épiueux.
Sus- soapulo- trociutérien s ads. m. , als t Muscle — , on : * —, zie Sur-épineux.
Susseyem
. ent, m. Gebrekkige uitspraak,
waarbij men de j als z, en de eh als c

laat hoeren, vr.
Sus-spini- soapulo- trochitérien , adj. m. , als :
Muscle —, on : * — , in. zie Sous-épineux.
Sn .tarsienne, adj. f., als: Ariére —, zie
A.rtère du tarse.

Sustentation , f. Onderhoud , Voeding , vr,
Sustenter, v. a. Onderhouden, In het le.

ven houden ,Voeden; fig. Toeden, Voedsel geven aan.
Sutural, le, adj. in de plantk. , Uit een'
naad groeijend.
Suture , f. in de ontleedk., Bekkeneelnaad,
no. * _ , bij wondli. , Naad , ze. * — ,
in de plantk. , Naad, no.
Suzerain, ne, adj. Van een opperleen;
Seigneur — , Opperleenheer , :n.
Suzeraineté, f. Opperleenheerschappij , vr.
Svelte, adj. Rank, Dun, Rijzig, Los.
Swan-pan, m. Rekenmachine der Sine-

zen , vr.
Sycomancie, F. Waarzeggerij door vijgen

-bladern.
Sycomore , m. Egyptische vijgenboom M.
ble,
* --, boom van het geslacht Era
Syco morus M.
Sycophante , m. danbrenger, Oorblazer, m,
Sycose, f. Gezovel aan den achterste, o.
* —, zekere oogziekte.
Sydérite, zie Sidérite.
Syllabaire , on. Spelboek , o.
Syllabe, f. Lettergreep , vr.
Syllabique , adj. Pan de lettergreep of
lettergrepen.
SylIepse , I. zekere figuur, Syllepsis , yr.
Syllogisme , m. Sluitrede , vr.
Syllogistique , adj. Pan de sluitrede.
,

,

Sylphe , m. , Sylphide, f. Luchtgeest, ns.
Sylvain , m. Boschgod, m.
Sylvains, m. pl. orde van vogelen.

Sylvatique , adj. In bosschen groeijend.
Sylvestre, adj. van planten, Wild , In het
wild groeijend.
Symblépharose , f. Zamenkleving van het
ooglid met den oogappel , vr.
Syinbole, m. Zinnebeeld, o. *--, Geloof,
o., Geloofsbelijdenis, vr.
Symbolique, adj. Zinnebeeldig.
Sy mboliser, V. n. Zekere overeenkomst
hebben. * --, V. a. Verbeelden.

Symbologie, f Teekenleer,. Leer der ziekteteekenen, or.
Symétrie , f. Overeenkomst der deelen ,
Regelmatigheid , Evenredigheid, vr.
Symétrique , adj. Evenredig , Regelmatig.
Symétriquement, adv. Evenredig , Gelijk vormig, Regelmatig.
Sytnécriser, V. n. Evenredig geschikt zijn,

Met

elkander overeen stemmen.

Sympathie, f. Gelijkaardigheid , Sym-

pathie , yr. *—, Gelijkheid van nsi.
gingen, enz., Sympathie, vr. *---,
Overeenstemming, Overeenkomst, Ge
-lijkhed,
vr.
Sympathique , adj. Overeenkomstig , Ge Sympathetisch.
lij kaardig ,

SYMP
Sympatbiser , v. n. Overeen stemmen, Sym•
pathiseren.
Sympétalique, adj. De bloembladeren zoo.
danig vereenigend , dat eene veelbladige bloemkroon het aanzien krijgt ,

alsof zij slechts uit één blad bestond.
Symphonic , f. Zamenstemming , Symphonie, yr.
Symphyse , f. Natuurlijke vereeniging der
béenderen, vr.; van hier: Opération
de Ia --, Verlossing met opening der

schaambeenderen, vr.
Symphysiotomie , f. Opensnijding der syrn•
physis, vr.
Symphytogynes , adj. f. pl. Met de zaad.
stijlen aan den bloem/tolk verbonden.
Symposiarque, m. bij de oude Grieken,
J3estuurder van een' maaltijd , m.
Symposie , f. Geleerd feestmaal , o.
Symptomatique , adj. Van de symptomen;
lVlaladie —, Ziekte, velke slechts het
kenmerk eener andere ziekte is, vr.
Symptomatologie , f. Leer van de teekenen
der ziekten , vr.
Symptóme , m. Kenteeken , Teeken (eener
ziekte), o.; fig. Teeken, Kenteeken,
Kenmerk, T7oorteeken, o.
Symptose , f. Zamentrekking der vaten
dna eene ontlasting), vr.
Synagogue, f. Jodenkerk, Synagoge , vr.;
fig. Enterrer la --- avec honneur, Met
glans eindigen , aftreden.
Synaléphe , f. Zarnentrekking van twee
lettergrepen in ééne, vr.
Synallagmatique , adj. bij regtsgel. , Pan

weerszijden verbindend.
Synancie, f. Keelziekte , vr.
Synanthérique , adj. van vezeltjes , T'er-

eenigd.
Synarthrose , f..4aneengroes j i ng van been.

deren, vr.
Synaulie , f. bij de ouden, zeker fluit.
concert.
Synaaaire , Synazarion , m. bij de Grieksche
christ•, Beknopte verzameling van de
levens der heiligen, vr.
Synaxe, f. Verzameling der eerste chris.
tenen tot viering van het avondmaal,vr.
Syncarpe , in. Zamengestelde vrucht , vr.
Syncelle, m. weleer in de Grieksche kerk,
Opziener over de geestelijkheid , vr.
Synchondrose, f. Vereeniging van twee
beenderen door middel van een kraakbeen, vr.
,Synchrone, adj. Gelijktijdig , In den
zelfden tijd plaats hebbende.
Synchronisme , m. Gelijktijdigheid , yr.
Synchroniste, adj. In den zelfden tijd
levende, Gelijktijdig. s—, m. et f,
Tijdgenoot M. en vr.

SYNO
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Synchyse , f. 13''oordverplaatsing, vr.
Syncopal, le , adj. , als : Fièvre syncopate„
Koorts , waarin de zieke in flaauwte
valt, vr.
Syncope, f. Fleauwte , vr. ; 'bomber en
In onmagt vallen. * —, in de spraakk.,
herkorting (do-or het uitlaten eener
letter of lettergreep in het midden
van een woord) , Zamentrekking, vr.
* -- , in de toonk. , Verdeeling eener
noot , yr.
Syncoper, V. n. Eene noot verdeelen.
Syncranienne , adj. f. , als : MAchoire —,
Bovenste kakebeen , o.
Syncrese , f. in de scheik., Verdikking, vr.
Syncrétisrne, m. IZereeniging van verschil.
lende sekten , vr.
Syncrétiste, m. l'ereeniger van verschil•
lende sekten , rn.
Syncritique, adj. weleer , zie Astringent.
Syndérèse , f. Gewetensangst , :n. , Throe•
ging des gewetens, vr.
Syndesmographie , f. Beschrijving der banden in het menschelijke ligchaam, vr.
Syndesmalogie , f. Kennis van de banden
in het menschelijke ligchaam, vr.
Syndesmose, zie Synévrose.
Syndesmotomie, f. Ontleding der banden
in het menschelijke ligchaam , vr.
Syndic, m. Geragtigde, Syndicus, m.
Syndical , le , adj., als : Chambre syndicale,
(weleer.) Kamer der commissie voor
den boekhandel , vr.
Syndicat , m. .thnsbt van syndicus, o. *.
Syndicaat, o.
Synecdoche ,Synecdoque, f. zekere figuur,
die het deel voor het geheel, enz. doet
stellen , Synecdoche , vr.
Synérëse , f. in de Grieks. en Lat. spraakk. ,
Zamentrekking van twee lettergrepen
in eene , yr.
Synergistes, m. pl. Manhangers eener sekte
Lutheranen , mvelke beweren, dat de
mensch eenigermate tot zijn behoud
kan bijdragen.
Synévrose , f. l7ereenigi ng van twee been•
deren door middel van banden , vr.
Synezizis , m. Zamenvoeg i ng van den oog.
appel en het hoornvlies, vr.
Syngénésie , f. negentiende klasse in het
plantenstelsel van Linnaeus.
Syngraphe , m. Onderhandsehe akte, van
welke de schuldeischer en do schuldenaar ieder een afschrift bewaren, vr.
Synodal , le , adj. gas eerst synode , Sy.
nodaal.
Synodalement , adv. Synodaal.

Synode, m. Kerkelijke vergadering , Sy.
node,

vr.

Synodique, adj. m. Lettre —,, Synodale
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brief (aan eenera afwezigen bisschop) ,
m• *-, in de sterrek., als: Mouve.
ment -- de la June , Omloop der maan,
m.; l%Iois -- , Maanmaand , vr.
Synonytne , ad.j. Synoniem. * _ , m. Sy.
noni em woord, o.
Synonymie , f. Het synoniem zijn. * . - ,
figuur der redek., welke het zelfde
door verschillende woorden uitdrukt,
llerhalirg in verschillende woorden, vr.
Synonymique, adj. Synoniem.
Synonymiste , m. Schrijver over de syno-

Synthétistne , m. Al de verrigtingen bij

niemen, m.
Synoptique, adj., als: Tableau - , Beknopt

het zetten van een gebroken been.
Synusiastes; in. pl. Ketters , die in Jezus
maar ééne natuur erkenden, m. meerv.
Syphilis , f. Penuszi ekte , vr. zie Siphilis.
Syphilitique , adj. Syphilitisch.
Syphon, zie Siphon.
Syringa, m. TJ'ilde jasmijn, vr.
Syringe, f. Pansflui tje , o.
Syringotome, m. Fistelmes, o.

Syringotomie, f. Fistelsnijding, vr.

Syrop, zie Sirop.
Syrtes, zie Sirtes.
Syssarcose , f. Vereeniging der beende ren door middel van vleerch of spie •

overzige, o. , Synoptische tafel, vr.

ren, vr.

Synoque , adj. f., als: Fièvre -, Door•

gaande koorts , vr.

Systaltique, adj. Zamentrel^'kend.
Systérnatigae, adj., Systématiquement, adv.

Synostéographie, f. Beschrijving van de

gewrichten , yr.
Synostéotomie, f. Ontleding der gewrichten , vr.
Synovial, le, adj., als: Glandes synoviales,

Klieren , waarin het ledenwater afgescheiden wordt , vr. meere.
Synovie , f. Ledewater , o.
Syntaxe ,f. Woordvoeging,Woo rdschikking,
Syntaxis, yr.
Synthèse , f. Zamenstelling , Zamenvoe.
ging, Synthesis, vr.

Stelselmatig , Systematisch.
Système, m. Geregelde orde , Regelmaat,

vr. ; van hier : Stelsel, Systema , o. ;
--- solaire , Zonnestelsel, o. *--, in de
ontleedk. , Gestel , Stelsel, o. ; -- nerveux, Zenuwgestel, o.
Systole , f. Zamentrekking van het hart,vr.
Systyle, m. Gebouw, welks zuilen twee
van derzelver diameters van elkander
verwijderd zijn , o.
Syzygie , f. Zamenstand eener planeet met
de zon, M.

Synthétique , adj. , Synthétiquement , adv.

Zamenstellend , Synthetisch.

T.
T, in. twintigste letter der letterlijst ,
T, vr. * --, bij wondti. , zeker verband

set van tabak, amber en specerijen,

in den vorm eener T , T. band , m.,
T, vr. * -- , bij artiller. eene figuur , die
naar eene T geli jkt , T, yr. * --, aan een
mes, Schroef in den vorm eener T, vr.
Ta, pron. poss. fern., zie Ton.
Ta , iuterj. , als : Ta , ta , ta , voilà bien
lnstruire une affaire , (ter aanduiding
dat men te los of te vlugtig over iets
heen loopt ) Dat heet ik eens zaak
soelt'.chten.
Tabcc na. Tabaksplant, vr., Tabak, ns.
* _.. , Tabak, m., Tabaksbladen , o. rnrv.;
van hier: Macher du -, Tabak kaanwen, Pruimen; Botte à -, Tabaksdoos,
vr. ; - de la Havane , Havannatabak ,
on. *_ , ook: -en poudre, Snuiftabak,
w., Snuif, vr.,, Prendre du - (en pou.
dre par le nez), Snuiven.
Tabacos , M. bij de Mexicanen , zeker meng.

Tabagie , f. Rookvertrek , Teertrek, waar

'

,

,

om te

rooflen.

men tabak rookt, o.; vandaar: Koiijhuis, o., herberg, Kroeg , vr. s-,
Tabakskistje, o.
Tabala, m. groote trommel der negers.
Tabarin, m. fig. fam. Tooneelzot Hans.
worst, m.
Tabarinage , m. fig. fam. Poetsenmakerij ,
Kwakzalverij , vr.
!

Tabatière , f. Snuifdoos vr.
Tabellion,m. Beambtschrijver, Notaris, M.
Tabellionage, na. Beambtschrijverschap, o.
Tabernacle , m. Tabernakel , m. • Tent,
vr.; van hier: Fête des tabernacles,
Loofhuttenfeest, o. * -, in de R. K.
,

kerk, Sakramenthuisje, o.- * -, zeker
kastje ©f bakje.
§ Tabes , m. zie Atrophie.
Tabide , adj. w. gebr. , Teringachtig.

TABI
Tabifique, adj. w. g"ebr.

,

TACHWol

IJs tering ver

-

oorzakeisd.
Tabis , m. Gewaterd taf, Moor o.
Tabiser . V. a. Wateren.
Tablature , f. lWuzijkblad, waarop de aoten door teekens , letters , enz. wor den
aangeduid, o. , Tablatuur ,vr.; fig. fam.
11 vous donnerait de la -- sur cela , Hij
overtreft it daarin verre ; Donner de la
-- à q. q. , Iemand veel te doen ma.
ken.
Table , f. Tafel , vr.; .-- brisée , Koningstafel , vr. ; -- qui se plie , NTeêrslaande tafel , vr. ; -- qui Sc tire , Uittrek.
tafel , vr. ; — á tiroirs , Tafel met laden , vr.; — a manger, Eettafel , vr.;
-- à jouer, -- de jeu , Speeltafel , vr.;
--- de nuit, 1Vacht tafel , Beddetafel , vr.;
r- á thé , Theetafel , vr. * -- , Tafel , vr.,
fiisch , m. , Eettafel , vr,; Mettre stir
—, Opdoen , Opdissciién; Etre à --- ,
'

14an tafel zijn, zitten; Propos de .--,
Tafelgesprek , Dischgesprek , a. ; fig.
fam. Mettre q. q. sous Ia --, iemand van
de bank drinken ; --- d'hôte , Ordi na tie, vr.; Tenir --, Tafelen , Lang aart
tafel zitten; ook: Gedurig gasten ontvangen ; Tenír -- ouverte , Open tafel
houden ; fam. Courir on Piquer les ta
bij R. K.,-bles,Tafchuimn.*-

als : Sainte -- , dlitaar , e.; (fig.) Heiligt tafel , Avondmaalstafel , vr. * --,
in de oude regtsgel., als Ivlettre q. ch.
en sa —, lets met zijne domeinen ver eenigen. * _, Platik, tafel , vr. ; `."a.
bles de la loi, Tafélen der 'wet, vr. mrv.,
-- rase , — d'attente, Koperen , enz.
plaat, om daarop te graveren, vr.;
fig. C'est ene — rase , Hij is wit papier. *—, bij blikslag., zekere boden
plaat. , in de ontleedk. , Blad , o.
der hersenpan. * —., Bladwijzer , m.,
Tafel, vr., Register, o. * --, Tafel,
:

Tabel,

vr.; yan hier : -- pythagorique,

van vermenigvaidiging, vr. * —,
in het tiktaksp. , Schijf, vr. * = , aan
sommige snaarspeeltuigen , Bovendek
Dia ant en —,-sel,o.*Pat•;
Plaste diamant, m.
Tableau , m. Schilderij , vr. in o. , Schil
fig. C'est une imbre an -- ,-derstuk,o.;
Dat is een klein gebrek , om de schoon heden des te beter te doen uitkomen.
* .-, Schilderij, yr. en o. , 4fbeelditg ,
vr., Tafereel, o. ; fig. 4fbeelding ,
Voorstelling, Schildering, vr. , Tafe.
reel, o. , Schilderij, yr. en o. * —,
Lijst , (van de leden eens gezelsehaps ,)
vr. * —, Tabel, Kaart., v'r.
Table , f. bij droogsch. , Tafelslengte, vr.
Tafel

Tabier, v. n. ongebr. , zie Caser ; fig. Res
kenen of Staat maken,
Tábletier, m. , Tabletière , f. Die schaak.
borden, enz., enz. waakt of verkoopt,
Schrijnwerker , Iuoordraai jer , m.
Tabletre , f. Plank , vr. , Schap , o. * —,
Kantsteen, m. *--, Kroonlijst, .vr.
* — , bij apothek., Borstkoekje ,Koekje,
o.; van hier: — de chocolat , Chocoladekoekje, o. * —, p1. Tablettes, Zakboekje , o.; van hier; fig. Oter cela de
dessus vos tal,lettes , Rayez cela de
vos tablettes, Reken daarop niet; Vous
rites sur mes tablettes , Gij staat bij
mij in het zwarte boek.
Tabletterie , f. Beroep of Handwerk van
den Tabletier, o. , Ivoordraai jerskunst,
Schrijniverkerskunst, vr. *—, Ivoor.
daaijerswerk , Fijn schrijnwerk , o.
Tablier, m. veroud. , zie Damier. * —,
Doorschoot, o., Boezelaar, m. * -- ,
Schootsvel , o. * -- , als : — de timbale,
Overtrek eener kweltrom, v. * --, Ta
een tiktakbord, vr. *--, Stoot -felvan
een zeil, m. *—, Gegraveerd-lapvn
sieraad op een voetstuk , o.
Tabloin , m. Batterijplank ,Bedding, vr,
Tabouret, m. Zitbankje , o. , Stoel zonder
leuning , m., Tabourer, vr. ; van hier
weleer : Avoir Ie — , Het regt hebben,
om in tegenwoordigheid van den koning en de koningin op een taboeret
of vouwstoel te gaan zitten. * —, Electriseerbankje, o. *--, Mijnlamp, vr.
Tabourin, m. Draaikap op tenen schoorsteen, vr- * — , op galeijen.,. Ruimte
voor den fokkemast , vr.
Tac,m. Schurft (onder de schapen), yr.
en o.
Tacet , in. in de mus. , Pauze , Rust , vr.;
fig. fam. Carder Ie — , Geen woord spreken.
Tache , f. Smet , Plek , vr. ; -- d'huile s
Olievlek, vr.; — de rousseur, Zomervlek , Sproet , vr. * _ , in de sterrek.,
Plek, vr. *.--, op de huid van sommige
dieren , Vlek , yr. ; Avoir des tacbes
noires, Zwarte vlekken hebben, Zwart
gevlekt zijn ; fig. Vlek, ` Smet, vr. f
Gebrek, o. , Leemte, vr.
Tache , f. Taak , vr., (Opgegeven) werk,
o. ; van hier ; Travailler à -la — ., Etre
à is —, .slangenomen werk weaken; En.
trepi endre on Prendre h ia — , 4anne
men ; Donner k Ia —, Laten e,
4anbesteden; fig. Prendre à — de faire
une chose, Zich voornemen , om iets te
doen ; faro. Prendre q. q. à -. , iemand
plagen. * —, alt: En bloc ét ;en a- '
Bij den hoop.
1

,
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Tachéograpbie , f. Snelschrijven, o. , zie
Tachygraphie.
Tacher , V. a. Bevlekken, Bezoedelen ,
Bemorsen , Besmetten ; fig. Bezoedelen.
Ticher,, v. n. Trachten, Streven, Pogen;
— de satisfaire, Trachten te voldoen ; —
à nulre, Ten oogmerk hebben, om kwaad
te doen.
Tacheté , ée , adj. Gevlekt , Gespikkeld.
Tacheter, V. a. Vlekken , Spikkelen.
Tachigraphe , in. Snelschrijver, m.
Tachigrapbique, adj. Tot het snelschrijven
behoorende.
Tachipète , in. Fregatvogel, m.
Tachygraphie , f. Snelschrijven , o.
Tachype, m. weleer, zie Carabe.
Tacite , adj. , Tacitenment, adv. Stilzwij.
gend.
Taciturne, adj. Stil, Zwijgend, Niet veel
sprekend.
Tacituruité , f. Si/held , Stilzwijgend.
heid , vr.
Tacot, m. bij wevers, zeker lederen werk
-tuig.
Tact, m. Gevoel (als zintuig), o.; van
hier : fig. Avoir. le -- fin , Een' fijnen
tact hebben , Naauwkeurig over iets
oordeelen.
Tac•tac , adv. Tiktak.
Tacticien , m. Die de tactiek verstaat.
Tactile , adj. Voelbaar , Tastbaar.
'Faction , f, w. gebr. , Voelen, o.
Tactique, f. Kunst , om een leger in slagorde te scharen , Taktiek , vr. ; fig.
Kunst, Taktiek, vr.
Talelspath, m. Tafelspaath, o.
Taffetas, m. Taf, o.
Tafia , m. Suikerbrandewijn , w
Taïaut, m. geroep van den jager.
Tale , f. Sloop , Kussensloop , vr. * .— 9
Vlies op het oog, o.
Taillable, adj. Schattingpligtig.
Taillade , f. Snede (in het Bezigt , enz.),
yr. * —, Insnijding, Snede, vr., Glip
(in een kleed) , m.
Tailtader, V. a. Snijden , Opsnijden. *—,
Open snijden, Glippen.
Taillanderie, f. Beroep of Werk van #enen
kleinsmid , o.
Taillandier , m. Kleinsmid , Gereedschap maker , m.
Taillandin, m. Dunne schil van eenen citroen , enz. , vr.
Taillant, m. Scherp (van een mes , enz.), m.
Taille , f. Scherp (van eengin degen) , e.,
zie Estoc. * --, Snoeijen, o. , Wijze
van snoeijen , vr. * -- , Snijden , o.,
Snede (,'an een kleed), vr. * — , als
— des pierres , Snijden , Fatsoeneren of
Houwen van steenen , o. ; van hier:

Pierre de —, Hardsteen, Gehouwen steen,
m. * --, Snijden van
0. * — Snijden (eener pen) , o. , Snede , vr. *., bij wondli., Steensnijden,
o. , bij graveurs , Snede , vr. ; van
hier : Taille.donce, zie dit woord. *—,
Hakbosch, Hakhout, o. *--, bij koopl.,
Kerfstok, na. zie Souche en Echa,stillon;
Prendre à la —, Op den kerfstok halen.
* — , bij munt. , Mark , o. ; Ces espèces
sort de tapt à la — , Deze muntstukken
zijn van zoo veel in het mark. * —, in
het finantiew., Belasting, vr.; van hier:
(weleer :) — personnelle , Hoofdgeld,
o.; —"réelle, Grondbelasting, vr. *—,
van het menschelijke ligchaam , ook
van paarden en honden, Grootte , Lengte , Gestalte , Leest , vr. ; inzond. van
vrouwen, dat gedeelte, hetwelk van de
armen tot aan de heupen reikt , Taille , vr. ; I1 n'a point de — , Zij heeft
geene taille ; Avoir la -- belle , Bene
fraaije taille hebben. * —, in het kaartspel , Omkeering van al de kaarten,
Taille , vr. * —, in de toonk. ,_ Te.
nor , in. , Tenorstern , vr. , van hier :
Haute- taille , Basse- taille , zie deze
woorden; Basse- taille, zie Bas-relief.
* —, als ; — de bols, Houtsneê, vr.;
ook : , Hontsnoêplaat, vr. * --, in de
mijnen, Plaats, waar men de mijnstof
afscheidt, vr.
Taillé, ée, adj., als: Bien —, Welgemaakt ; Mal -. , Mismaakt; fig. — à la
serpe, Ruw bewerkt; zie ook Cote.
Taille -douse, f. Kopersneê, vr. *—, Koperen plaat, yr.
Taille - doucier , m. Plaatdrukker , m.
Taille -mèche, m. Werktuig der kaarsen
de pitten af te snijden, o.-makers,
Taille -mer, m. Spits eener galei, vr.
Taille-plume, m. zeker werktuig, waarmede men met éénen druk eerre pen
vermaakt.
Tailler, V. a. Snijden , Snoei jen, Houwen,
Behouwen; -,= un habit, Benen rok snijden; — une vigne, Benen wijngaard
snoeijen.; r- des pierres , Steenen hou
Eens pen snijden,-wen;uplm,
vermaken; fig. — une armée en pièces,
Een leger in de pan hakken ; fig. fam.
— des croupières à q. q. , Iemand moeite, verdriet , verlegenheid , enz. veroorzaken ; — de la besogne à q. q., Ie•
mand veel te doen maken ; — les moreeaua à q. q. , Iemand de wet stellen,
Iemand beperken ; — et rogner, Bandelen, Doen en laten; — en plein drap,
ellles hebben , wat men noodig heeft;
ook: Doen wat men verkiest. s—, P-0n

e

ede/gesteenten

om

,

1009

TAIL

TAMB

den steen snijden. *—, (112untstukken)
snijden. * —, V. n. in sommige Spelen,
De baruk houden.
Tailleresse, f. Muntwerkster, welke do
stukken weegt, enz. , vr. Taillerolle, f. werktuig, om het haar van
fluweel , enz. af to scheren.
Taillet, m. Beitel, waarmede de smeden
het ijzer op het aanbeeld kappen, m.
Taillette , f. soort van kleine lei.
Tailleur , m. (Kleermaker, Snijder , us.;
-- pour homme, Heerenkleermaker, m.;
— pour femme , Dameskleermaker , vr.
* —, als: — d'arbres, Boomsnoeijer,
m. ; -= de pierres , Steenhouwer , m.;
— de diamans, Diamantsnijder, m.
Taillis , adj. m., als : Bois —, on :
Hakbosch , ákkerwaalsbosch , o. ; fig.
Gagner Ie —, Het gevaar ontkomen.
Tailloir, m. W. gebr., Hakbord, Snij
* — , in de bouwk. , Dekstuk-bord,.
van het kapiteel, o.
Taillon , m. weleer , zekere belasting tot
onderhoud der gendarmerie.
Taillure , f. Borduursel met ui tgesnedene
bloemen , 0.
Tain , m. Foelie , vr. , Verfoeliesel , o.;
Mettre une glace an —, Benen spiegel
verfoeliën.
Tains , m. pl. Stapelblokken, o. mrv., zie

Talinguer, v. a. scheepsw., Den kabel aan

-

Chantier.
Taire , V. n. irr. Zwijgen; Faire —, Doen
zwijgen , Tot zwijgen brengen, Den
mond snoeren. * --, V. a. Zwijgen,
Verzwijgen, Verbergen. * — ( se), v.
pr. Zwijgen, Niet spreken, Den mond
houden.
T aisson, m. in oud Fransch , zie Blai•

reau.
Talapoin , m. in Siam , Priester , Talapoin , m.

Talaro , m. eene munt in de Levant , ongeveer f250.
Talasi, m. zekere korrel of pit, waarvan
de fakirs halssnoeren maken.
Taib , m. zeker Moorsch koopman op de
Barbarijsche kust.
Talc, m. Talksteen, m.
Taled, m. hoofdsluijer der joden in de
synagoge.
Talent, m. zeker goud- en zilvergewigt,
Talent, o. * —, Aanleg, m. , Begaafdheid, Geschiktheid, yr., Talent,
o. ; Homme de —, Man van talent,
m.; 'Gens à —, Uitstekende kunstenaars
(b. v. schilders , enz.) , m. mrv. *--,
Man van talent, m. , Talent, o.; van
hier : C'est on — manqué , Het is een
mislukt genie.
Taler, tn. Daalder, m.

den ankerring vastmaken.

Talion, m. weleer, Wedervergelding , vr.
Talisman, m. Talisman, m.
Talisrnanique , adj. Tian den talisman.
Talle, f. Wortelscheut , Uitlooper g m.
*—, vat: bolgewassen, 2fzetsel , a.
jonge bol, M.
Taller , V. n. Ultloopers voortbrengen.
*_,Jonge bollen vormen.
Tallevanes, f. pl. darden potten, waarin
men de boter van Issigny te Parijs
brengt, m. meerv.
Talmouse , f. Kaastaartje , o.
Talmud, m. Talmud, m.
Talmudique , adj. Talmudisch, gas den
talmud.
Talmudisce, m. Talmudist , m.
Taloche , f. fam. Vuistlag op het hoofd,
m., Oorveeg, vr.
Talon , m. Hiel , vs. , Hak , vr.; van hier :
Spoor , yr. als : Serrer les talons , De
hielen aansluiten , De sporen geven ;
Entendre les talons , Obéir ou Répondre
aux talons,, Naar de sporen luisteren;
fig. fam. Etre toujours aux on sur les ta.
Ions de q. q. , Iemand volgen als zijne
schaduw; Montrer les talons , De hak
hielen laten zien , Het hazepad-kenof
kiezen ; Marcher sur les talons de q.
q., Iemand volgen; Tourner les talons,
Zich ergens heen begeven ; Avoir 1'esprit
aux talons , Zeer dom zijn ; Se dunner
des talons dans le cul , Groote teekenen
van blijdschap geven, Opspringen van
vreugde. * —, aan eenen 'schoen, hel,
m. , Hak, vr. *_,van eerre pijp, enz.,
(Hieltje, o., Hak , vr. *—, in sommige kaartsp. , Stok , m. * —, scheepsw.,
Hak (van de kiel), vr.
Talonner, V. a. fam. Op de hielen zitten;
fig. dansporen, Aanzetten , Elanpor..
ren, Lastig vallen , Dringen.
Talonnier, m. Hielenmaker , m.
Talonnière, f. Hielvierk, vr. *—, scheepsw.,
Hoek van het roer, w.
Talpiens, m. pl. Mollen , m. meere•
Talus , m. Helling , Schuinte , Glooi •
jing, yr.

Taluter, V. a. Eens glooijing geven, Schuin
doen afloopen.
Taly, m. soort van huwelijkskleinood,
dat in de Indien de bruigom om den halt
der bruid hangt.
Tamarin , m. Tamarinde , vr•
Tamarinier , m. Tamarindeboom , m.
Tamaris, Tamarisc , m. Tamarisk, vr.
Tambac , m. dioëhout , o.
Tambour, m. Trommel, Trom, vr.; Bat.
tre le -- , De trommel voeren ; Battre
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du - 1, Do trommel slaan ; Le -- appel le, De trommel slaat ; fig. fam. Heuer

.q. q. — battant , Iemand beet hebben (in
het spel, in eenen woordenstrijd, enz.);
Avoir Ie teutte t£fc^u comme tin --, Zeef
opgeblazen zijn, Den Buik vooruit steken; Ce qui vient de la flute s'en retourne au — , Zoo gewonnen, zoo verteerd.

* -- , als : — de Provence , zie Tambourin ; — tie basquie , zie Basque. * --,
T rommelstiager , Tamboer, gas. * --, in
de ontleedk. , zie `rynapan. * — , in Glen
vestingti. , elfsnijding , vr. * —, bij
waterw. , Vergaderhuk , in. * —, in de
bouwk., Kapiteel (der Corinthische

Zuilen , enz.), o. Trommel, vr. *—,
soort van Portaal. * -- , in een uurw.
Trommel , vr. * --, scheepsw. , Blaas
ook: Trommel van het rad-balk,vi.;
des roers, vr. * --, Soort van borduur.
raam; van hier : Broder an - --, Tam.
boureren. * _, Snikerzeef, vr. * -- 9
Vuurmand, vr. *_, werktuig, waarin men de klei treedt.
Tambourin , m. kleine langwerpige tram.
mei , Tambourijn, yr. * ~, elria voor
de tansbourijn, vr. *— , Tambourijnslager ,, in. * -- , bij zijdewev. , Trom.
wel , vr.
Tambouriner, v. n. Trommelen. *—, V. a.
() mtromnielen (iets, dat verloren is).
Tambourineur , m. Trommelaar , m.
Tamis , in. Zeefje , v. , Fijne zeef,
Teems, Tenn , vr. ; lig. Passer par le ,
Scherp geëxamineerd worden.
Tarnisaille, f. scheepsw, , Hout , waarover
íle helmstok glijdt , e.
Tamise , f. zekere gladde stof.
Tacniser , V. a. Ziften.
Tamiseur, tn. Zifter (lij de glasblazers),m.
Tampe, f. in de fabrieken, zeker steunhout.
Tamper, v. a. De Taupe plaatsen.
Tampion , m. bij wev, , Bijlam, m.
Tampon , m. Stop , vr, , Tap , m. , Prop,
ir. * -- , bij plaatdruukk. , Robber , m.
*—, scheepsw., Stopstuk., o. *_,Ta p, on.
Tamponner, V. a. Toestoppen , Biet eene
stop of prop sluiten.
Tin}-tam , m. zeker speeltuig der Sine;
zen. °'—, zie Tang-tang.
Tan, m. Run, vr.
Wormkruid , 0.
Tancer, V. a. fam. Doorhalen, Berispen.
Tanche, f. Zeelt, vr.
Tanndia, adv., als: — que, Terwijl.
Tandour, M. te Konstantinopel, Warrata.
Tanalsie , f.

fel, vr.

-

Tandrole , f. Zoutschuim (bij de eerste

smelting van het glas), o.
Tang, m, zeker Indisch mtusselln.

Tangage , m. Stampen van een schip , o.

Tangas , m. cone rekenmunt te Goa.
Tangente, f. Raaklijn, Tangens , vr.
Tang-tang , m. zekere trommel der negers.
Tangue , f. in: -- de nier, zeker zeezand.
Tanguer, V. n. scheepses.,, Stampen, Stamp-

sur Panere, Op
rijden. * — , als :
liet anker rijden.
Tangueur, adj. m., als: Vaisseau —, Stam
schip, o.
-pend
nste Bengaulsehe zijde.
Tani , m. fijnste
Tanière, f. Hal (van een wild dier), o.;
fig. fbi, .o., Schuilplaats, vr.
Tanin, m. Runstof, Looistof, vr.
Tanjet , in. soort van mousselin.
Tannage, m. Looijen, o.
Tanne , F. Zwart puistje in het atongezigt , o. * -- , Zwarte vlek , vr. *
zeker zweetvocht.
Tanné, m. leun (uit de kuip komende),
Kif, vr. * —, Taankleur, vr. * _,
ée , adj. Taankleurig , Donkergeel.
Tanner, v. a. Looijen.
Tannerie , f. Looijerij , vr.
Tanneur, m. Looijer, vs.
Tanqueur, m. Sjouwer, m. , zie Gabarier.
Tan -si, ra. te Tonquin, Geleerde, m.
Taut , ads. Zoo zeer, Zeta sterk, Zoo,

Zoo veel, Zoo lang, Zoo dikwijls; -d'hommes, Zoo veel renschen; — mieux,
Des te beter, Zoo weel te beter; — pis,
Zoo veel te erger , Des te erger ; Tout
— que vous êtes , goor zoo velen gij
zijn fans. Etre -- à —, Kampop zijti;
— que je vivrai, Zoo lang ik leef; —
s'en faut que , Het is er zoo verre af
dat ; — s'en faut qu'il y consente que ,
etc. , Hij stemt er zou weinig in toe,
dat, enz. ; fam. Si — eat-qua, Indien,
Zo o , In gevalle , Bij aldien ; Sar et
moms, In mindering.
Tantale, m. Tantalus, m. * — , in de waterwerkk., Tantalus , M. * --, zeker
metaal, Tantalus, o.
Tantalites , te. p1. naam der verschillende
soorten van Tantalus.
Tantarella , f. ,aria tegen den tarantula beet, vr.
Tante, f. Mooi , Tante, vr.; Grand' -- ,
Oudmoei , vr.
Tantinet, m. fam. Weinigje, o.
Tanti t, adv. Zoo even , Flue. °' — 5 4anstonds, Straks, Flus; A— , Tot strak
verdubbeld, als: — gai , ---jes.*—,
triste, Nu eens vrolijk , dan weder
treurig, Het Bene oegenblik vrolijk,
het andere treurig.
Taon , m. Paardevlieg , Ossevli eg , vr.;
SI)?. W. La première mouche qui le piquera sera on —, De geringste stoot
,

TA .D

TA.OYT
doet hein vallen, stort hem in het ver
-derf.
Taourai , m. naam eener cassia.
Taouschans , m. pl. ir Turkije, naam van

zekere

ei/anders

,

b. v. de Ti moten.

Tap, m. scheepsw, Tap onder de steen

-stuken,m.
Tapabor, m. scheepsw. , Karpoetsmuts ,
Scheepsmuts, vr.
Tapacaon , m. Knecht van eenen talapoin, m.
Tapage , m. fam. Gedruisch , Leven , Ge-
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pi jt , t.;
de papier, Papieren be.
hangsel , o.
Tapissier, m. Tapijtwever, Tapijiwerker,, m. * - , Behanger, m.
TapissiCre, f. Tapijtwerkster, vr.
Tapon , m. fam. 7aamgewrongen doek , m.
of stof, vr. * - , seheepsw. , Kurk, om
de lading aan te zetten , yr. * -, ze.

kere trommel.
Tapoter , V. a. fam. Tikken, Kleine sla..

gen bij herhaling geven.

Taper, v. a. fam. Eene oorveeg geven,
Slaan. * ---, als : - les cheveux, Filet

Tapsel s m. zeker blaauw katoen.
Taque , . zekere biljartstok.
Taquer, V. a. bij drukk., Den vorm kloppen.
Taquet, in. Maak (ter vastmaking der
touwen op een schip) , on. ; - à cornea
et It branches, Kruishout in den vorm
van een' klamp, o.; -- de manoeuvre,
Kruisklamp, m.; - à gueule, Lipklamp
tegen het boord, na.; - d'échelle, Valreepsklamp , m.; -- de cabestan, Spiaklamp , m. ; - de bitte , Steuner van
de booting , m. ; — de hone, Klamp in
de mars , ns.; -- de gorgère, Loefhour
der aan den voorsteven, no.
Taquin , ne , adj. fam. Karig , Vrekkig,
* -, Halsstarrig. * --, Eigenzinnig,
Tegenstribbelig , Stribbelig. * -, m.
Vrek, m. *-, Eigenzinnig mensch,
Stribbelaar, no.

haar met den kam ophalen. * -, bij
verguld. , Stempelen. *-=, bij raffin. ,

Taquinement, adv. fam. Vrekkig.
Taquiner, v. n. fam. Gierig zijn, Schra-

n., als:

pen. * - , v. a. D warsb o o men , Tegen -

tier, o.

Tapageur , m. fame. Levenmaker , m.
Tape, f. fam. Klap, m., Muilpeer, reeg,
yr.; Donner tone - sur 1'oeil, Eene muil
geven. * - , scheepsw. , Stop, . Prop-per
(in de tromp van liet kanon), vr. *-,
bij brouw. , zie Bonde. * -, bij raffin.,
Popje (in den suikervorm) , . o.
Tape , adj. m. , als : Sucre - , op de Antillen, zekere witte suiker. * —, ée,
adj. zie Taper. * —, In den oven gedroogd ; fam. Bien --, Ter snede, Iran pas.
Tapecu, m. Wip (eenex ophaalbrug, enz.),
vr. * -, zekere openewagen.
Tapéen , m. op koopvaardijschepen , zeker

zeil.

Toestoppen (zie. Tape). *-,
-- du pied, Stampvoeten.
Tapette , f. bi; gray. , Wrijflap , m.
Tapiaca, m. Zetmeel van den maniocwors
tel, m.
Tapière, f. Zijbalk (aan eene galei), m.
Tapinois, als: En-, adv. Heimelijk, In
het verborgen.
Tapioca, zie Tapinca.
Tapir (se), v. pr. Neêrbukken, Zich verschuilen. * -, m. geslacht van dieren,
Waterzwijn , o.
Tapis, m. Tapijt, o.,= de table, Tafelkleed, o.; -- de vied, Voettapijt, Voet
fig. Mettre sur le -, Op het-kled,o.;
tapijt brengen, Te berde brengen; Tenir q. q. sur le —, Over iemand spre.
ken ; A muser Ie - , Iemand met beu ce
vermaken. * --, als : - de bil--linge
lard, Laken van Bene bijart, o. * _ ,
V.

bij tuinl., als: - vert , Groen plein , o.
* - , in de rijsch. , als : Raser le —,
Galoperen met uitgestrekte heersen. *-,
bij papierverve. , Oppervlakte des waters, vr.
Tapissendies s f. pl. Meubel katoen , o.
Tapisser, V. a. Behangen ; fig. Versieren.
Tapisserie, f. Tap; jtwork , Behangselfa'

stribbelen.

Taquinerie, f. fan. Gierigheid, vr. * •-► ,
Stribbeligheid , vr.
Taquoir , m. bij boekdr. , Klophout , o.
Taquon, m. bij boekdr. , Onderlegsel, o.
Taquonner, v. a. bij boekdr., Pan een onderlegsel voorzien , Onderleggen.
Tarabiscot, m. zeker smal beiteltje.
Tarabuster, v a. fam. Kwellen, Plagen.
Taraison, f. in glasblaz. , soort van pan of
estrik.
Taranche, f. Draaibout aan Bene schroef, m.
Tarare , interj. fam. Goed! , 11et kan mij
niet schelen ! * - , m. Wanmolen , mTarare -pon-pon , interj. fam. Wind !, Grootspraak!
Taraud, m. Schroefboor, vr. * -, Haakboor , vr.
Tarauder, V. a. De nook boren.
Taraxis, rm:. Uitwendige oogontsteking, vr.
Tard, adv. Laat, Sprde; spr. W. II vaat
mi-eax - que jamais, Beter laat dan
nooit; Venir k --, (bij regtsgel.,) Te
laat komen. *--, Laat, Ver op den dag ,
Laat in den avond; I1 se fait -, Het
wordt laat. *_, m:, als: Sur ie --, Laat.
Tarder, v. n. Dralen, iJachtcn, Talmen,
64

TASS

1012

T&RD
Uitstellen-; S'il tarde a partir, Indien

hij zijn vertrek uittel . * -, Toeven,
Zich ophouden; van hier: - k venir,
Lang uitblijven. *-, V. imp. , al:;
I1 me tarde que on de , Ik verlang.
Tardif, ive , adj. Laat , Spade. s-,

Traag, Langzaam.
Tardigrades, m. pl. Traagloopers , m. mrv,
Tardiveni eet , adv. Traag, Langzaam.
Tardiveté, f. Traagheid, vr., Trage groei,
m., 4chterlijkheid, Langzame of Late rijping, vr.
Tare , f. in den band., Tarra , Korting, vr.
Taré , ée, adj. Bedorven , Beschadigd ; fig.
Homnme -, Man, the genen slechten
naam heeft, m.
Tarentisme, m. Ziekte door den tarantulabeet , vr.
Tarentule , f. Tarantula , vr.
Tarer, V. a. Bederven, Beschadigen. *-,
.Een vat, enz. wegen, eer men er
iets in doet. * - ( se) , v. pr. Reder
ven.
Targe , f. weleer, een schild.
Target , m. Schild der Bergschotten , o.
Targette, f. Schuifslootje, o. *-, Handleêr der wolkammers , enz. , o.
Targuer (se), v. pr. fam. Zich verhoovaardigen (op , de).
Targum , m. Chaldeeuwsche uitlegging van
den Hebreeuwschen tekst der 0, T., vr.
Targumique , adj Tot de targums behoorende.
Targumiste , M. Schrijver van een tar.
gum, sn.
Tari, m. Sap der palm. en kokoshoomen, o.
Tarière , f Boor , vr. * - , Handboor , vr.
Tarif, m. Li/es, vr., Tarief, o.
Tarifer , V. a. Op een tarief brengen.
Tarin, m. zekere vogel, Mees, vr., Groenling , m.
Tarir , V. a. Droog maken , Uitputten.
* -=, V. n. Ui tdroog en, Opdroogen , Ver.
drongen; fig. Ophouden, Eindigen.
Tarissable , adj. enkel in : Ne pas être -,
Niet kunnen uitdroogen; fig. Onuit•
puttelijk zijn.
Tarissement, m. Opdrooging, Uitdrooging,
Verdrooging , vr.
Tarlatane , Tarnatane , f. soort van mous.
selin.
Taro, m. eerre Malthezer kopermunt, omstreeks negen en een halve cent.
Tarot , zie Basson.
.

Taroté, ée, adj. , als: CTrtes tarotées,
Fan achteren gespikkelde kaarten , vr.
meers.

Tarots, 3n. pl. Tarockaarten , vr. mrv.
Taroupe, f. Ruimte tusschen do wenkbraariwen , vr.

Tarpéien, tine , adj. Tarpe7sch.
Tarse, m. in de ontleedk., T7oetiwortal,
Tn., zie Con-de-pied. * -, Kraakbeen

langs den rand der oogleden , o. * -,
bij vogel., Derde lid van den poot, o.
* - , bij insecten , Laatste lid der pia.
ten , o. * - , adj. in de ontleedk. , als:
Cartilége -, zie Tatse in de z, beteek.
Tarsien, nne, adj. Van den voetwortel.
Tarso-mécatarsien, sine, adj. liman den tar.
sus en den metatartus.

Tarso-métatarsi-phalangien, adj. m. , als
Muscle - du pouce , out *-, de pouce,
m. zie Muscle abducteur de groa orteil.
Tarso-phalangien , adj. m., als : Muscle du police , on : * - du pouce , m. 9 zie
Court fléchisseur du petit orteil.
Tarso- sous- phalangien, adj. m. , als : Muscle - du petit orteil, on : * -- du petit
orteil , m. zie Court fléchisseur du petit
orteil.
Tarso-sous phalangien, adj. m., als. Mus,
cle du --, ou : * - du ponce, m., zie
Court fléchisseur du gros orteil.
Tartan, m. Geruite stof, -waarin zich de
Bergschotten , enz. kleeden , vr.
Tartane, f, zeker vaartuig, Tartaan, m.

Tartare , m. Tartaar , m. * -, He!, vr.,

Tartarus , m. * -, adj. Tartaarsch, m.
Tartareux , use , adj. wijnsteenachtig.
Tartarique, adj., als: Acide -,, Wijnsteenzuur , o.
Tartariser, v. a. Met ,vijnsteenzout zuiveren.
Tarte, f. Taart, vr.
Tartelette , f. Taartje , o.
Tartine , f. Boterham, -vr.
Tartrate, m. Wijnsteenzuurzout, o.
Tartre, m. Wijnsteen , m.; Crème de -,
Cremor tartan i , m.

Tartrite , m. zie Tartrate.
Tartufe, m. Tartufe , Schijnheilige,

Hui-

chelaar , m.

Tartuferie, f. fam. Schijnheiligheid , Huichelarij, vr.
Tartufler, v. n.,w. gebr., Huichelen.
Tas, m. Hoop, Stapel, m.; Mettre en un
- , Op eenen hoop zetten , Opstapelen;
fig. fam. I1 Sc met tout en an -, Hij
kruipt ineen ; spr. w. Crier famine sur
un - de blé, Taman weelde klagen; litre
mis ablativo tout en un--, Op een' hoop
liggen, Dooreen liggen. *,-, Hoop,
Troep, m., menigte, vr. *--, in de
bouwk. , Muur (waaraan men -werkt),
m. ; ook: - de charge, Uitspringende
steen, m. *-, Handaanbeeld , o.
Tasse, f. Kop, Drinkkop , m. *-, Kopje, o.; - de thé, Kopjas thee, o.
Tassá, de, adj., als : Pont, etc..-, Brug,
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TARE

-

enz., welke hare dragt heeft, vr. *-,
in de teekenk., Gedrongen, Niet uitgewerkt, Log, Lomp, Loom.
Tasseau , m. Dwarslijst , vr. * -, soort
van handaanbeeld.
Tasser, v. a. Hoopen , Ophoopen. * -, V.
n. Groeijen, Zich uitbreiden, Grooter
worden, Zich uitzetten.
Tassette , f. Dijstuk van een harnas % o.
meere.
Tatasson , tn. in Sina , zeker bier.
Tater, v. a. Poe/en Bevoelen, Betasten;
van hier: - le pouls à q. q. , Iemand
den pols voelen; fig. Iemand aan den
pols voelen , Hem polsen; - Ie terrain,
Den voet zacht neêrzetten ; fig. fans.
Omzigtig te werk gaan , De zaak onderzoeken. s-., fig. Onderzoeken, Beproeven, Polsen. *- (se), v. pr. Zich
zelven onderzoeken, Zich beproeven,
Met zich zelven te rade gaan. *—,
V. n. Proeven; - an vin, Wijn proeven ; - de q. ch. , Man iets proeven,
Een weinigje van iets eten ; fig. Vous
n'en taterez que dune dent, Gij zult er
u niet aan beslobberen. *-, fig., als:
- de q. ch. , Eene proef met iets nemen , Iets beproeven.
Tgteur , m. Weifelaar , .Besluiteloos
,

mensch , en.

TAteuse, f. Weifelaarster , Besluitelooze
vrouw, vr.

Tate -vin , m. Wijnpomp , vr.
TAti, m. een vogeltje, Vliegen vogeltje.
Tatillon , m. fam. Babbelaar , Prater,
Praatvaar , m.
Tatillonnage, m. fam. Gebabbel, o.
Tatillonne , f, fain. Babbelaarster, Praat ster , Praatmoér , vr.
Tatillonner, V. n. fam. Babbelen, Praten,
Wijdloopig verhalen , Omstandig ver
-teln.

TAtonnement , m. fig. Beproeving, vr.,
Onderzoek , o. * — , Besluiteloosheid,
Schroomvalligheid, vr.
Táconner , V. n. Tasten , Voelen , Rond.
tasten; van hier: Marcher en tátonnanr,
Tastend en voelend gaan ; fig. Besluiteloos zijn, Weifelen, diarzalen', Zich
beraden of bedenken.
Tatonneur , m. Taster , Peeler , m: ; fig.
Besluiteloos mensch , m.
Tátonneuse, f. Tastster, Voelster, vr.;
fig. Besluitelooze vrouw , vr.
TAtons, in: A - , adv. Bij den tast , .41
tastende en voelende ; fig. Op het ge voel ; Aller à -- dans q. ch. , Op het ge.
voel bij iets afgaan.
Tatouage, m. Tatoueren , o.
Tatouer, V. a. Beprikken , Tateueren.

, m.

pop. zie Taudis.
Taudis, m. Slechte woning, vr., Nest,
Hok, o.
Taugour , m. Kleine hefboom , m.
Taumalin, m. Krabbenvet, o.
Taupe, f. Mol, en.; van hier; fig. fam.
Royaume des taupes, Grondvergadering,
vr., Graf, o. *---, bij wondh., zeker
Taudion

gezwel.

'Taupe. grillon , m. zie Coartillière.
Taupier, m. Mollenvanger, m.
Taupière , f. Mollenval , yr.
Tauipinée , zie Taupinière.
Taupinière, f. Molhoop , en.; fig. Klein
huisje , o., Hut, vr., Krot,. o.
Taure, f. Paars, (elders: Sterke,) vr.
Taureau, m. Stier , Bul, m. ; fig. fain. Avoir une voix de -, Eene zeer grove
stem hebben. -, een gesternte, Stier, m.
Tauriliens, adj. m. pl., als: Jeux -=, Stierspelen, o. meerv.
Taurobole , m. Stierofer , o.
Taurocolle , f. Stierlije , vr. en o.
Taurophage, m. Stierenvleescheter, m.
Tautochrone, adj. Gelijktijdig; van hier:
—

Courbe -, on: *-, f. zekere kromme
lijn.

Tautochronisme , m. in de werktuigk. , Celijktijdigheid , vr.
Tautogramme , m. Gedicht , in hetwelk
ieder vers met de zelfde letter begint , o.
Tautologie, f. Noodelooze herhaling , vr.
Tautologique , , sdj. 11Voodeloos herhaald.
* - , als : Echo —, Echo , welke de
zelfde geluiden verscheidene malen her.
haalt , vr.

Tautométrie , f. 41 te staafscha h9rhaling
der zelfde maat, vr.
Taut, m. , als: Mettre le - an pain, etc.,
Den prijs van het brood bepalen , Het
brood zetten. * -, Prijs , Penning ,
m. (d. i. interest van geld.) *-, Som,
waarop iemand in de belasting aangeslagen is, yr., Aanslag, m.
Tavaïolle, f. Doek , -welken men in Teer.
kije over het hoofd werpt , wanneer men
geuren geniet, M.
Tavèle , f. zeker passement.
Tavelé , ée, adj. Gespikkeld.
Taveler, V. a. Spikkelen , Bespikkelen..
*- (se), v. pr. Gespikkeld worden...
Tavelle, zie Tavèle.
Tavelure , f. Spikkeling, vs'•
Taverne , f. Herberg, vr.
Tavernier, m. veroud., Herbergier, m .
Tavernière, f. vetoed., Herbergierster r yr.
Taxateur , m. Schatter , m.
Taxation, f. Schatting , .vr., Schatten, o.
Taxe , f. Gezette prijs ,'gym. , Zetti-ng , vr.
* - , Schatting , vr., Jloofdgeld , e.
,

TA.XE

TË iÉ

* -, ais: •- de dépens , Tarief wegens
de proceskosten , e. Taxer, V. a. Derf prijs van... bepalen,
Zetten. *-, Schatten, Eene schatting
opleggen, Belasten. * - , als : - q. q.
de q. ch. , Iemand van iets beschuldi•
gen, Hem iets te laste leggen of aan
* - (se) , V. pr. Zich zelven-tijgen.
schatten , Bijdragen.
Taxiarque , in. te Athene , -Bevelhebber
van het voetvalk , an.
Taxidermie, f. Opzetten van dieren, o.
Taxis, m. Indrukken eener breuk naset de
hand , o.
Tayau, inter!. geschreeuw van den jager.
Tayon, m. Boom, -welken men bij drie herhaalde pakkingen heeft laten staan, ns.
Tchangra , m. ,4ngorasche geit , vr.
Te , pron. pers . U, dan u , zie Tu.
T , vr.
Té, m. Mijn in de gedaante eener.
Téalix, m. Karakters der geleerden onder
de Turken en Arabieren , o. rneerv.
Technique, adj. Iran de kunst ; ;Vlot --,
Kunstwoord , o.; Expression - , Kunstuitdrukking , vr. * --, als : Vers -,
TZers, dat cadge onderrigting bevat , 0.
*-, m. Technieke, Werktuigelijke, o.
Technolithes , f. pl. Steenen , welke eenig

Teindre, v. a. irr. Verwen; -- en bleu,
.Blaauw verwen. * - , Kleuren.
Teint, m. Kleur (van het gezigt), vr.
Teinte, f. Tint, Kleur, vr.
Teinture , f. Verf, Verw (d. i. vocht waar
ramen vergat), vr. ; Préparer la -, De-in
verg of kuip gereed maken. * - ,1 erw,,
Kleur, (die eens stof aanneemt ,) vr.;
- aqueuse , Waterverf, -vr.; fig. Kleur,
vr., .flard , m. , Karakter , o.; ook :
Oppervlakkige kennis, vr. * — , bij
'scheik., Tinctuur, vr.
Teinturerie , f. Verwen , o. , Verweri j , vr.
* -, Werkplaats van Benen yerwer,
Verwerij, vr.
Teinturier, m. I7erwer, m. ; — en cuir,
Leerverwer, na.; fig. Verbeteraar (van
een geschrift) , m.
Teinturier-chapelier , m. Hoedenverwer ,gym.
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kunstvoorwerp bevatten.
Technologie , f. Verhandeling over de
kuissten , Technologie, vr.
Technologique, adj. Technologisch.
Technomorphites, m. pl. ,Steepen, welke
de gedaante van eenig kunstvoorwerp
hebben, on. meerv.
Tect, m. dat gedeelte van hot voorhoofdsbeen, waaruit de horens der herten,
enz. groeijeu.
Tectrices , f. pl. T'eéren , welke het been
der vlerken bedekken , vr. meerv.
Te Deum , m. een _lofzang, Te Deem, o.
Tédoro, M. zeker vischnet.
Teftardar,m.Schatnzeester bij deTurken,m.
Tegmen, m. zie Tégument in de plantk. ,
Tégurn ent, m. Deksel, Omkleedsel, Be.
kleedsel, o. * -, in de plantk. , Vlies
-

om het zaad, o.

Teigge, f. Dauwworm, na., Hoofdzeer, o.
* _ , Boomschurft,, vr. en o. * ^-, ge
-insecten, Mot, Kleermot,-slacktvn
vr. *..-, T/Errotting in den straal van
den voet eens paards.
Teignerie, f. Hospitaal voor zeerhoofdi-

gen , o,
Teigneux, use, adj. Zeerhoofdig, Die een
zeer hoofd heeft; spr. w. zie Pelé. *-,
bij boekdrukk. , als : Balie teigneuse , 41
te natte drukkersbal, m, °-,m. Zeer.
hoofdige, Kletskop , in.

Teiller, zie Tiller.

Teinturiére, f. Verwster ,

vr.

Tel, lie , adj. Zoodanig , Zulk , Derge.
lijk , Zoo ; Paraissons tels que nous'
sommes, Laat ons schijnen zoo als wij
zijn. * -, Zoodanig , Zoo_ groot , Zoo
klein, Zoo gering. * , in de verb. St.,
als: - que, Gelijk, ,dis. *-, als:
Un tel, Une telle, Die of deze, Die,
Deze ; Madame une telle , Navrouw die,
Bene zekere mevrouw. * --, Degene,
Diegene, Menigeen. * -, als: - quel,
Telle quelle , Zeker, Gering, Pan wei
aanzien ; ook : Onveranderd , On.-nig
verminderd.
Téla, m. in Perz ë, een gouden gedenk
welke eik jaar of bij de troons--penig,
bekli mmint van Benen vorst geslagen
wordt.

Télégraphe, m. Telegraaf, m.
Télégraphie , f. Telegraafkunst , vr.
Télégraphique , adj. Telegraphisch.
Télélogue, na. Werktuig, met welks be.
hulp men op. eenera verren afstand zamen spreken kan.
Téléphien , adj. m. , als : Ulcère -, xis
Chironien.
Télescope , M. herreki jker , Telescoop , m.
* -, zeker gesternte.
Télescopique, adj. Enkel door een' teles
te zien.
-cop
Télésie, f. een steen, Telesia , vr.
Tellement, adv. Zoodanig, Derwijze,
Dermate , Zoo zeer , Zoo sterk, Zoo
ver; -- que, fan. Zoo dat. *--, als:
- quellement, fan. Tamelijk, .Redelijk,
-

Tusschenbeide; Zoo zoo.

Tellenon, m. zeker krijgstuig der ouden.
Tellure , M. zeker metaal , Tellurium, o.
Téloi3 , nu. soort van ti rentein.
Téméraire, adj. Vermetel. Roekeloos,, Onbedachtzaam , Onbezonnen; van hier

TÉnzE

TEMP

Jugement — , Voorbarig oordeel , o. * —
in. Roekelooze , m.

Te p&ter , V. n, fam. Razen , Tieren , Fen
vreeselijk geweld maken.
Tennpétueux, use, adj. w. gebr., Onstuimig,

Témérairement, adv. I'ermetel, Roekeloos,
Onbezonnen, Onbedachtzaam; var hier:

Juger —, Voorbarig oordeelen. * —,
Tegen alle regt en rede aan.
Témérité, f.1'ermetelheid, Roekeloosheid,
Onbezonnenheid, vr.
Témoignage , m. Getuigenis , yr. (en o.).
* —, Bewijs , Blijk, Teeken , o.
Témoigner, v. n. Getuigen , Een getuigenis afleggen , dis getuige optreden.
* — , V. a. Betuigen , Te kennen geven,
Doen blijken, -dan den dag leggen,
Bewijzen.
Témoin , m. Getuige, no. en vr. ; Prendre
á —, Tot getuige roepen, nemen; Dieu
'est —, God is mijn getuige. * --,
etuige , .4anschouiver, m. *_,Merk.
Steen , op de grenzen van een goed in
de aarde gegraven , nt. * —, pl. Té.
moins , kleine hoogten , welke men bij
het weggraven van aarde laat staan,
om te zien hoe ver men gegraven heeft.
*—, bij boekbind., Blad, dat bij het
afsnijden niet geraakt is, o. * —, bij
koopt. , Témoins , pl. Staal (van koren) ,
o.; Acheter du blé sur té:noins, Koren
op staal knopen. * --, scheepsw. , als:
-- de cordage , Handeind van een
touw , o.
Tempe, f. Slaap (van het hoofd), m.
Tempérament, m. dard , m. , Gesteldheid,
vr., Gestel, Temperament, o.; van
hier : Avoir da - -, Sterk tot het minnespel neigen. * — , Regeling , Schik.
king , Orde, Bemiddeling, vr., Middelweg, in * —, r'erzachting, SchikIcing , yr. * -- , in de toonk. , Verzach•
,ting , vr.
Tempérance, f. Matigheid , vr.
Tecnpérant , te , adj. Matig , Ingetogen.
* — , in de geneesk. , J7erzachtend. * --,

td

Matige, me
Température , f. Luchtgesteldheid , Tem
vr.
-peratu,
Tempéré , ée , adj: Gematigd, Matig. s—,
Ingetogen , Matig , Bezadigd , Bedaard.
* —, in de redek., Middelmatig. * — , m.

Middelmatige , o. * — , Matig ; Le
thermomètre est an -- , De thermo,.,eter
wijst matig.
Tempérer,, V. a. Verzachten, Matigen,
Temperen , Verminderen ; van hier : -sa bile, Zijn' toorn matigen. * — (se),
V. pr. Verzachten.
Tempe , f. Onweder, Oniveer,o., Storm,
m.; fig. Storm, on. * -., Hevige ver.
volging, vr. , Storm, on. ; Conjurer
la —, Den stone bezweren.
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Stormachtig.

Temple, m. Tempel , ns. ; fig. Tempel, m.
* — , bij wagenteak., Maat voor den af-

stand der spaken in de vellingen , vr.
* --, zie Templu. * — , pl. Temples , bij
vissela. , zekere stokken.
Templet , m. bij boekb. , Sluithout aan de
naaibank, o.
Templier , m. Tempelier , Tempeiridder, m.
Templu , nu. zeker werktuig der wavers,
am de stof gespannen te houden.
Temporal , Ie , adj. Van de slapen.
Temporalité , f. weleer, Beheer der wereld
goederen eereer abdij, a.
-lijke
Temporel, lie , adj. Tijdelijk, Vergankelij k , FVereldsch. * —, Wereldlijk. * --,
m. Wereldlijk inkomen ,o. *--, Wereldlijke raagt, vr.
Ten,porellement, adv. Tijdelijk, In den

tijd, goor Benen tijd.
Temporisation, f. Wachten tot een' beteren
tijd, Uitstel, o., Verschuiving , yr.
Temporiser, V. n. Benen beteren tijd or
Bene geschiktere gelegenheid afwach•
ten , Uitstellen.
Temporiseur, m. Uitsteller , m.
Temporo-auriculaire , m. zie Muscle supé.
rieur.
Temporo-maxillaire , m. zie Muscle tem.
pon-al. * --, ad). Tot de slapen en kakeboenen behoorende.

Temps, m. Tijd, m. ; De — en ---, De —
b autre, Pan tijd tot tijd, Nu en dan;
Avant toes les —, Voor de schepping ;
Dans le cours des —, In den loop der
tijden, Met der tijd; fain. Passer son
— à ne riep faire , Zijnen tijd verbeuzelen'; Passer son - à réver, Zijnen
tijd verdroomen; Passer son -- 4 jouen,
Zijnen tijd verspelen; Passer bien Ie
— , son - , Zijnen tijd aangenaam
doorbrengen ; Passer mal le —. solt —,
Zijneb tijd onaangenaam doorbrengen,
Zich vervelen ; Couler le—, Op guns tiger gelegenheid wachten ; Sn. donner
.-_du bon —, Een aangenaam -werk ver.
rigten; ook : Niets doen , Ledig zit*—
ten. Ti,ld
Tijd , Ledige 1'd m * ... s
Tijd, na., Uitstel, o. *—, Tijd, Ge.
legene tijd , m,.; — de vendange, Wijn..
oogst, on. ; — des melons , Meloenen tijd ,rte. —, Geschikte tijd , m., Ge.
legenheid , vr.; Prendre bien son —,
.De gelegenheid waarnemett; van hier:
Prendre q. g. sur le —, Do gelegenheid
waarnemen , om iemand tot iets te b#.
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wegen; spr. w. II y a -- pour tout,
Chaque chose a sou —, Er is een tijd
goor alles, 4/les heeft zijn' tijd ; Tout
vient à — à qui peut attendre , Geduld
everwint alles ; Cela n'a gu'un —, Dat
duurt slechts eenen tijd. *—, Tijd,
Leeftijd , m. ; Du — de Moïse, Ten
tijde van Mozes. * —, Weder , Weer

o. y Wee*rsgesteldheid , Gesceld/ieid der
lucht; vr. • -- d'été , Zomerweêr , 0.;
spr. w, 11 fait un — de demoiselle, Er i:
stof noch zonneschijn ; Prendre le —
comme it vient , Zich naar de omstandigheden schikken; Parler de la pluie
et du beau —, Over het weer spreken;
Faire la pluie et le beau temps , Een

groot aanzien hebben , Zeer gezien
zijn. *—, in de zangk. , enz. Tempo , o.
0 —, in de spraakk., Tijd, m.
scheepses. , als : — affné, Ophelderend
weêr, o. • — à perroquet , Labber.
koeltje, o.; — de nier, Gros —, Storm,
m. ; -- embrumé , Mistig lveér , os * —,

als: A —, Bij tijds, In tijdsi Vroeg
genoeg; ook : Voor eereen tijd; Au méme — , En mérne -- , Gelijktijdig ; De
tout —, Van alle tijden , Altijd , Steeds;
En — et lieu, In tijd en wijle, Bij
gelegenheid ; Suivant le on les —, Overeenkomstig den tijd, Naar de omstan_
digheden.

Témulence, f. Dronkenschap , vr. * —,
Krankzinnigheid, Zinneloosheid , vr.

Tenable, adj., als: Ne pas écre —, Niet
te houden zijn ; fig. La place nest pas
--, Men kan het er sliet uithouden.
Tenaee , adj. Kleverig , Taai. * — , elan.
klevend , Zich vasthechtend ; fig. fam.
,Vasthoudend, Karig , Taai ; ook : Onverzetteli j k , Taai. , in sommige

spelen, Vast.
Tenácité, f. Sleverigheid , Taaiheid , vr.;
ook : La — de sa mésnoire , De sterkte
yan zijn geheugen.

Tenaille, f. IVijptang, Knijptang,, vr.
AA &Mr. Meestal wordt het pl. gebruikt,

als : Une paire de tenailles, Des tenail-

les, Bene knijptang, vr. *--, bij glas.
blaz. , Tenailles, pl, Ijzeren rand , tn.
* — , in de bouwka , pl. Tenailles de fer,
zie Louve. * —, in den vestingti. , zie
Face et Front ; — de fossé , zekere af.
snijding.
Tenaillée, f. hoeveelheid draadjes, waar
spelden maakt.
-vanme
Tenailler , V. a. Met gloeijende tangen
knijpen.

Tenaillon, m. in den vestingti., Bolwerk, o.,
zie Lunette.
Tenancier,m. Pachter,m. *—, Btzitter 3 m.

Tenancière , f. .Pachtster, vr. * --, Bo•
zitster , vr.
Tenant, m. in een steekspel, hoorvechter,
m. ; fig. Verdediger , m. • — , pl. Tenans et aboutissans , flanpalende grenzee , vr. meera. ; fig. Savoir toes les te
affaire, 211e-nasetbouid'

omstandigheden eener zaak kennen.

* —, als : Tout en un —, Tout d'un — ,
Ban elkander gelegen.
Téuare , m. bij dicht, , Hel , vr.
Tendance , f, Strekking , Neiging , yr. ;
fig. Neiging, vr.
Tendant, te, adj. Strekkende (tot , »,

Uitloopende.

Tendelet , m. op eene galei , Zonnedek , o. ;
— á soufet, Toeslaande tent, vr.

Tenderie, f. ,aagt met netten, vr.
Tendeur, m. Spanner, Spreider, Behats•
ger , enz. na. zie Tendre.
Tendineux, use, adj. Peesachtig.
Tendcoir, m. Spanstok, m.
Tendoires , F. pl. ,Droogstokken, m. mrv. ,
Droograam , vr. en o.

Tendon, m. Pees, vr.
Tendre , adj. Zacht , Week. * --, Murw,
1!lalsch. * — , van brood, Week, Persch.
* —, Teeder, Gevoelig; van hier: Avoir
la vue —, Een zwak gezigt hebben; fig.
Avoir Ia conscience —, Naauw van ge weten zijn. *—, van den ouderdom, Teeder, Jeugdig. *—, van personen, Teeder,
Teerhartig, Gevoelig. * —, van za
gevoeligheid opwek.-ken,TdrD

kende. • —, in de schilderk. , Teeder,
Zacht. * —, m. fam. Teederheid, Liefde , vr.
Tendre, V. a. Spannen, (Scheren ,) Uit

Spannen, Spreiden,-strekn.*—,
— des piéges ,
Strikken spannen, Lagen leggen. * -- ,
Behangen; — une. chambre, Eene kamer
behangen; van hier: Tapijten hangen
of leggen. * —, Uitstrekken, Toerei ken, Toesteken; ook: Vooruit steken;
fig, — les bras à q. q. , Iemand zijne
hulp verleenen ; — les mains à q. q , Ie mands hulp inroepen. *—, vn Strek-

Zetten, Leggen

en ,

Zich

; fig.

rigten, Loopen,

Gaan ;, —

sa fin, Ten einde loopen , Deszelfs sinde. naderen; — á la mort, Den dood
verlangen ; fig. Strekken , Dienen , Uit
oogmerk hebben ; Tout Bela-Jopen,T
ne tend à tien , Dat alles dient tot niets.
Tendrement, adv. Teeder , Teederlijk ,
Met teederheid. * — , in de toonk. ,
Teeder, dimoroso.
Teni,resse,f. Teederhei d,vr, s—, Lief de,vr.
Tendreté , I. Malschhei d , yr.
Kraakbeenachtige deel ran

Tendron , m.

TEND
sommige dieren , o. *—, aan salade, enz.
Stengel , m. ; fig. fam. ,gong. meisje , o.
Tendu , ue , adj. fig. , als : Avoir l'esprit
(toujours) — , Altijd ingespannen zijn;
Style — , Gewrongen stijl , m.
Tendue , f. Streek , .vaar men strikken
gespannen heeft, vr.
Ténèbres , f. pl. Duisternis , vr.; fig.
Duisternis, Blindheid, Dwaling, vr.
* —, bij R. K. , Donkere metten, vr. mrv.
Ténébreux , use, adj. Duister ; fig. Duister, Donker. * —, De duisternis be•
minnend of zoekend, Verborgen, Snood,
Verraderlijk.
Ténement, m. Pachthoeve, vr. *...,r.
banning, vr.
Ténesme, m. Persing, vr., Drang tot
afgaan, m.
Tenette , f. bij steensnijd., Tangje om den
steen uit de blaas te halen , Steentan.
getje,

0.

Teneur , f. Inhoud , m. * — , m. bij valken.,
Valk, die voor de derde maal aan valt

, M.

Ténie , m. zie Vers solitaire.
Ténie , f. in de bouwk., Plat lijstwerk , o.
Tenir , V. a. et n. irr. Houden , 1kVasthouden ; — á deux mains , Met beide
handen houden; — le dé, Den dobbelhoren in de hand houden, om te wer•
pen ; fig. I1 vent toujours — Ie dé dans la
conversation, Hij wil altijd het woord
alleen voeren ; — q. q. de court, Iemand
kort houden ; Tenez , ( wanneer men
iets aanbiedt,) Daar; fig. fam. (om de
aandacht op te wekken,) Hoor; ook :
Kijk , Zie. *—, Bezitten, Hebben.
* — , Bezitten, In bezit houden, dan.
houden. * —, Bekleeden , Innemen,
Hebben Houden , Bezitten ; fam. — son
coin, In zijn hoekje blijven. *—, Hou
Bewaren. * —, Bevallen , Inhou--den,
den, Houden; van hier ook: Ce seau
tient bien l'eau, Deze emmer is goed
ligt, houdt het water goed; fig. Hou.
den , Inhouden , In toom houden ,
In bedwang houden, Bedwingen, Be.
teugelen; van hier: Je ne sais qui
me tient , Ik weet niet, wie mij ver
11 ne tient à rien que..., Het-hindert;
scheelt weinig of. . . . * —, Aangrenzen , .danstooten ; Le jardin tient
à la maison, De tuin ligt vlak aan
het huis. * — , Hangen , .4anhan.
gen; fig. La vie ne tient qu'à un ill,
Het leven hangt aan eersen (zijden)
draad. *—, vastzitten; La chemise lui
tient sur le dos , liet hemd kleeft hem
op den rug ; fig. I1 n'a pas tents à moi ,

flee heeft van mij niet afgehangen
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Het heeft aan mij niet gelegen ; Cela
tient au coeur, Dat gaat aan het hart;
ook: Dat herinnert men zich lang.
* —, Houden, Bezorgen; — sa maison
propre, Zijn huis zindelijk houden.
* — , Houden, Hebben, Te danken heb
ook: Weten, Gehoord hebben,-ben;
Hebben. * — , als : .— de q. q. , Iets
van iemand hebben , Iemand gelijken r
Slagten ; ook : Zweemen naar. * —,
Houden ; — boutique , Benen winkel
doen; — les livres; De boeken houden«
*_, Houden, Blijven in of op. *—,
Houden , Vergaderen, Zamenroepen ,
Beleggen. * — , Bi/blijven Onderhou den; La goutte Ie tient, De jicht blijft
hen bij. * —, Inhouden , Weérhouden,
Onderdrukken. * — , Houden, Uithou.
den, Weérstand bieden. * —, Houden ,
Onderhouden, In zijne dienst hebbenr.
*—, Gelooven, Voorstaan, van hier.
— pour, Houden voor. * —, Houden,
Nakomen, Volbrengen. * — , Houden,
Volgen; fig. le milieu, Den middel•
weg houden. * —, Verwant zijn; ook:
Hangen , Verkleefd of Gehecht zijn.
* — , Houden, Voeren. * — , Houden,
Blijven , Duren. * —, Ophouden , Bezig houden. * — , als: Faire — q. ch.
,

à q. q. , Iemand iets doen geworden,
toezenden ; — lieu de: q. ch. , De plaats
van iets bekleeden, In de plaats van
iets komen. * — , als: Etre tenu de
faire, etc., Gehouden (d. i. Verpligt)
zijn te doen , enz. * —, in de toonk. ,
Spelen , Zingen ; ook : — sur une note,
Bene noot aanhouden, uitzingen, uitspelen ; fig. Tenir bien sa partie , Zijne
rol goed spelen. * —, in sommige spelen,
Volharden; van hier (in het kegelen):
— pied à boule , Den voet bij den bal
houden; fig. Voet bij stuk houden. *—,
scheepsw., Houden; an vent, Bij
den wind houden; — lamer, Zee houden ; — le. vent, Den wind houden. * —,
in verscheidene andere beteekenissen ,
als: — une tenu par ses mains, Ren
stuk grond: bebouwen ; — le sceptre,
Regeren; — la campagne, In het veld
blijven ; Le gibier a terne, Het wild is
niet van de plaats geweken; la .main
à q. ch. , Do hand aan iets . houden;
— sur les fonts de baptéme , Ten doop
houden ; fig. fam. Verdedigen ; — table,
Tafelen; — le haut bout, Zich staande
houden , — rigueur à q. q. , Streng hou.
den. *— (se), V. pr. Zich houden; fig.
Se _ à q. ch. , Zich aan iets houden ;
ook : Blijven staan , Zich houden;
ook : Blijven. • .- t in verscheidene f1.

1018

TEND

TERM

guurlijke uitdrukkingen, die zich meestal
door de bovenstaande beteekenissen laten
verklaren , bij v. 11 en tient, Men heeft
hem beet gehad ; ook : Hij is gevangen; - q. q. le bec dans l'eau , Ie mand paaijen, Hem bedotten; Un tiens
vaut - mieux que deux to 1'auras , Één
vogel in de hand is beter, dan twee,
die er vliegen.
Tenon , m. Eind , dat in een gat sluit,

de/lijk achterleen, o. * -, in de toonk.,
Houding (van den zelfden Coon), vr.
Ténuité, f. Dunheid, Fijnheid.

o. _ * - , Klamp , m.

Tenor, m. in de zangk. , Tenor, m.
Tensif, ive, adj. Met spanning verzeld.
Tension, f. Spanning, vr.; fig. Inspan ning, vr.
Tenson, m. weleer, Wedijver tusschen
twee dichters, m.
Tentacules, m. pl. Voeler: (van sommige
dieren), m. meerv.
Tentant , te, adj. Verleidend , 4anlokkend.
Tentateur, m. Verleider, Verzoeker, m.
* -, trice, adj. Verleidend, Verzoekend.
Tentatif, ive , adj. Verzoekend, Verlei dend. * - , Beproevend.
Tentation , f. Verzoeking , Neiging , yr. ,
Lust, Trek, m., Begeerte, Verlei
-ding,yr.*
Verzoeking, vr.
Tentative,f. Poging, Beproeving, Proef,vr.
Tentatrice , f. Verleidster , vr.
Tente , f. Tent, vr. * -, bij wondkeel.,
Wiek,vr. *-, Droogrek voor darmen),o.
Tenter, V. a. Beproeven, Ondernemen.
*-, Verzoeken, In verzoeking brem gen , Beproeven. * _ , In verzoeking
brengen, Trachten te verleiden. *_,
Aansporen , Verleiden. * --, .danlokken, Bekoren, Uitnoodigen, Verlok
hier : Etre bien tenté de faire,-ken;va
etc., Lust gevoelen, Genegen zijn , om
te doen, enz.
Tentoi, m. Spanstok, m.
Tenture, f. Behangsel , o.
Tenu , ne , adj. (van Tenir) , Gehouden,
Tlerpligt.

Ténu , ue , adj. Dun, Fijn, Teeder, Tenger.
Tenue, f. Zitting, Houding, vr., Zitdag, ns. * - , Standvastigheid, Vastheid, vr. * -, van oenen ruiter, als:
Ii n'a point de -, Hij zit nier vast;
van hier : (van zadels ,) Elle n'a point
de -, Men zit daarop niet vast. s-.,
scheepsw., als: Ce fond est de mauvaise
, Deze grond houdt (het anker) niet.
* -, in het krijgsui., Kleeding , Tenue,
vr. ; van hier: Cet homme a nee bonne
-, Die man is proper gekleed; fig. Le
temps n'a point de -, Het weêr is niet
bestendig; Cet homme n'á point de -,
Deze man is zeer onbestendig ; Tout
dune - , dan elkander ; ,- noble , 4-

Tenure , f. Leenroerigheid , vr.
Téorbe, zie Tuorbe.
Téphramancie, f. zie Spodomancie.
Tératoscopie, f. Waarzeggerij door spoken, enz., vr.
Tercer, V. a. Voor de derde maal spitten,
ploegen.
Tercet , m. Drie regels van een klink
-dicht,m.
meere.
Térébenthine, f. Terpentijn , m. *-- i een
paddestoel.
Térébinthe, m. Terpentijnboon, m.
Térébration , f. Boring , Boormboring, vr.
Téréniabin, m. een Perzische naam voor:
Domme adragant.
Térenjubin , ni. een Arabische naam voor:
Manne d'Alhaghi.
Térente, m. zekere plaats te Rome Pp
het veld van Mars.

Térentins, adj. m. pl. Terentijnsch.
Térès , m. zie Lombric.
Téret, èce , adj. Regt , Past.
Térétiuscule, adj. Bijna regt, zie Téret.
Tergéminée, adj. f. Zamengesteld.
Tergiversation ,f,Draaijing,Draaijeri j,vr.

Tergiverser, V. n. Draaijeu, Omwegen
nemen, Uitvlugten zoeken.
Terme, m. Grensbeeld, o., Grenszuil,
pr., Term, na.; van hier: Etre comme
no -, Zoo stijf staan als een staak.
* -, Einde, o. , Grenspaal , m. , Grens ,
Grenslijn , vr. , Term , m. * --, Bewoord/eg, vr., Woord, o., Uitdruk king, vr. *--j, Tijd, m., Tijdperk,
o. , Bepaalde tijd , Vervaltijd , m. ;
van hier: Termijn, m.; fig. Qui a --,
ne doft riep , Men behoeft niet te betalen voor den vervaltijd; Le - vaut l'argent, Wanneer men tijd genoeg heeft,
kan men zijne schuldeischers voldoen.
* -- , Tijd van bevalling , m. ; Ere h
-, Uitgerekend zijn ; Accoucher avant
-, Te vroeg bevallen; Venir It -, Op
zijn' tijd geboren worden; Approcher
de son-, liars bevalling naderen; fig.
Cette affaire est à son --, Deze zaak zal
spoedig haar beslag krijgen; La mala die touche à son --, De ziekte is op liet
hoogste. * - , Woord, o. , Bewaard/eg,
Uitdrukking, vr.; .Exprirner en termes
propres, Zich ir gepaste bewoordingen
uitdrukken. * - , pl. Termes, Voet,
m. , Gesteldheid , vr. , Staat , m.

Termès, m. Witte mier, vr.
Terminaison,f. Uitgang (van eery woord),vr.
Terminal , le , adj. ,an het einde.
'rcrminer, v: a4- Eindigen, Een einde ma-
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ken aan, holtooijen, Ten einde brengen. t.... , Begrenzen. * - (se) , v. pr.
Eindigen, Ten einde loopen, flfloopen;
ook : Ten einde gebragt worden ; ook:
(in de spraakk. ,) Uitgaan (op, en).
Terminthe, m. bij de ouden , zeker ge.
zwel, dat naar de vrucht van den ter.
pentijnboom gelijkt.
Termite, zie Termès.
Ternaire , adj. , als : Nombre — , Getal
drie , o.
Terne , adj. Dof, Mat , Bleek.
Terne, vr. * -, p1. Ternes , (in het
dobbelsp. ,) Drieen , vr. meers. ; Amener -, De drieën werpen.
Ternés, ées , adj. pl. Drie aan drie.
Ternir , V. a. Dof maken , Den glans be.
nemen , Doen beslaan, Verdooven; fig.
Bezwalken, Bezoedelen , Benadeelen ,
Krenken.
Ternissure . f. Toestand van hetgene zij.
non glans heeft verloren, ns., Dofheid,
Beslagenheid , vr.
Teroulle , f. zekere ligre aarde in de nabijheid van steenkolenmijnen.
Terpsichore , f. 111i mf der danskunst, vr.
Terrage, m. Korentiende , m.
Terrageau , Terrageur, m. Heer, welke
het regt had, om de korentienden te
vorderen , m.
Terrager, V. a. Den korentiende nemen of
heffen.
Terragnol , Terraignol, adj. m, van een
paard , Dat de voorpooten zwaar opheft.
Terraille , f. zeker gri jsachtig aardewerk.
Terrain , m. Grond , m. ; Défoncer un -,
Een stuk gronds diep omspitten , omgraven. * - , in het krijgses. , Grond,
m. , Terrein , o. -; fig. Disputer le -,
Den grond betwisten ; Iteconnaitre , Ti.
ter on Sonder le - , Iemands inborst
onderzoeken, Iemand polsen ; Connaftre
Uien le - , tVel weten , -met Wien men
te doen heeft, Zijnen tan wel kennen,
Gagner du -, Meld winnen ; spr. w. 11
est fort, quand it est'sur son - , Hij is
sterk op zijn eigen terrein.
Terral, 3n. scheepsw. , Landwind, m.
Terraqué, ée, adj. Uit land en water bestaande.
Terrasse , f. Terras , o. ; van hier : En -,
Terrasvormig. in de bouwk., Plat,
Terras , o. * -, in de schilderk. , Poorgrond (van een landschap) , m. * - ,
Breuk, vr. , Gebrek , o. in marmer.
*-, Kuip , om het te vergulden zilver
daarin warm te maken , vr.
Terrasser, V. a. ( Eenets muur) van ach.
teren met aarde dekken , aanvullen.

* -- , Ter aarde werpen ; fig. Ne8rvel..
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len , Te onder brengen; van hier: Tot
zwijgen brengen. * - (se) , v. pr. Zich
achter aarden bolwerken verschansen..
Terrasseur, m. Metselaar, die eenen muur
slechts ruw bewerkt, m.
Terrasseux , use , adj. Met breuken.
Terrassier , m. hardwerker, m.
Terre, f. Aarde , vr. ; van hier: - k
pot , Pottenbakkersaarde, vr. ; - à fouIon, Volaarde, vr. ; - h pipe , Pijp•
aarde, yr. ; Poterie de -, dardewerk,
o• * -, Land (als deel van den aardbol), o. ; - sainte , Heilige land, o.;
Terres arctiques , Poollanden , o. nary.
*-, Grond, m., geld, o., ,elkker, m.,
Land, o., Zanderij , vr. *-, Gorond,
rn., dlarde, vr.; Se coucher par -, Op
den grond gaan liggen ; Tomber à -,
Op den grond vallen , Ter aarde val
Tomber par -, Lan; uit neder--len;
vallen ; Porter en --, Ter aarde bestel.
len , Begraven ; Sous -, Onder de aarde , Onder den grond , In de aarde, In
den grond; van hier: fig. Travailler on
Agir sous -- , Heimelijk kwaad bronwen. * -, Aarde , vr., Aardbol, flardkloot , m. ; Diamètre de la - , Middel.
lijn der aarde , vr.; van hier: .- ferme , gaste land, o. ; Toute la - , De
geheele wereld. * -, scheepsw., Land,
o. , Grond, m. , darde, Kust, vr. ;
C8toyer la - , Langs de kust stevenen;
Prendre - , Landen ; Perdre - , Het
land uit het gezigt verliezen ; fig. In
de war raken ; Aller --- à - , Dig: bij
land blijven; fig. Zich niet durven wa.
gen ; Marcher à - , Geeno eerzucht be.
zitten. *-, in eenige spreekes., b. v.
Donner du nez en -, Zijn voornemen
zien mislukken ; Cela n'est' pas tombh
par-, Dat is niet te vergeefs geweest,
Men heeft er veel aandacht op gevestigd ; Cela n'a pas touché á -, Dat
werd zonder moeite aangenomen of doorgedreven ; Ne pas avoir "un pouce de ,
Geen' duim gronds bezitten; Etre riche
en fonds de -, gele landerijen bezitten ; Qui - a, guerre a, reel goed,
veel zorgen meel koeijen, veel moe:.
jen , ( eigent. Die vele vaste goederen bezit, komt dikwijls in de noodzakelijk
om processen te voeren).
-heid,
Terreáu , m. Mestaarde , Bakaarde , vr.
vr..
,
Hu..
Tuinaarde
* - , Teelaarde ,
mus, m.
Terrein , zie Terrain.
Terre-mérite , f. IKurkumapoeijer , o.
Terre- neovier, m• Kabeljaauwvan r, m..
* - , adj. no , als : Vaisseau -, Kabel
we
-jauwvnger,
-

,
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Terre.noix, f, dardakerplant vr.
Terre.plein , m. Walgang , m.
Terrer, V. a. Aanaarden , Den voet eener
,

" plant met aarde bedekken, De aarde
aanlioagen. * -, Met volaarde bestri j.
ken. * — , Met klei besmeren. *—,
Met klei bedekken. * — ( se) , v. pr.
In den grond kruipen , Zich in de aar.
de verschuilen ; ook : Zich verschansen.
* —, V. n. In den grond kruipen.
Terrestre, adj. Van de aarde; Animal —,
Landdier , o. * —, .4ardsch.
Terrette, f. eene plant , 4ardvei l , o.
Terreur, f. Schrik , m. , Verschrikking >
vr. ; — panique , Panische schrik , m.
Terreux, use, adj. aardachtig, Met aar.
de vermengd. * -, Vol aarde, Zandig.
* —, Tian de aarde, flardachtig ; Godt
—, hardsmaak , m. * —, Dof, Be'volkt; fig. Avoir Ie visage —, Er enge.
havend uitzien.
Terrible, adj. 'Schrikkelijk , Yerschri kkelijk, T7reeselijk; fig. fam. Verbazend,
T"reemd , Schrikkelijk; C'est un —
homme , Het is een buitengewoon

man.
Terriblement , adv. Schrikkelijk , lomer.
schrikkelijk, Vreeselijk; fig. fam. Schrik
Verschrikkelijk , Vreeselijk ,-kelij,
Zeer.
Terrien , m. Grondeigenaar , m.
Terrienne • f. Grondeigenaarster , vr.
Terrier, adj. m., als: Papier —, Grond.
boek, o. *—, m. zie Papier terrier. *--,
Konijnenhol , o. , Vossenkuil , m. , Hol
(van sommige dieren) , o. ; fig. Se retirer dans son —, Zich inde eenzaamheid
begraven. * —, Hond voor de konijnenjagt, enz. , Brak , m.; fig. fam.
Vaderland , o., Geboorteplaats, vr.
Terrine , f. Schotel , m., Terrine., Kom,
Schaal, yr., Bak , m. *—, soort van

ragout.
Terrinée, f. fam. Schotel, m. , Kom
(vol) , vr.
Terrir,, V. n, van schildpadden , Hare
ei,jeren in het zand leggen. *— ,scheepsw.,
Landen.

Territèles , f. pl..4ardsp innen.
Territoire, m. Grondgebied , Gebied,
Regtsgebied, o.

Terroir, m. Grond, mn. , Bouwland , Land,
e. ; — It blé , Korenland , o. ; Avoir un

goílt de —, Sentir le —, (van wijn,)
Benen grondsmaak hebben , Naar den
grond smaken ; fig. Sentir Ie —, ,De gebreken van zijn land hebben.
Terrorisme, m. Schrikbewind, o.
Terror ste, m. Aanhanger van het schrik.
bewind, Terrorist, ern.

Terroux , adj. m. , alt : Feu -, zie Grison.
Terser, zie Tercer.
Tertre, m. Heuveltje, o.
Tea , pron. pose. zie Ton.
Tessarocoston , m. bij de Griek. kraamvrouw. , zie Relevailles.
Tesseaux, m. pl. scheepsw., Marszalin.
gen , vr. meere.

Tesson , zie The.
Tessure, f. zeker vischtuig.
Test, m. , als : Serment du —, Test-eed ,
m. *--, Schelp (der schelpdieren ,
enz.) , yr. * --, Buitenste bekleedsel
van het zaad , o. * — , in de scheik. ,
zekere kapel.
Testacé , ée , adj. Met eens schelp bedekt;
Animal —, Schelpdier , o.
Testaeés , m. pl. Schelpdieren , o. mrv.
Testadon, m. bij vissch., zekere paal.
Testament, m. Testament, o., Uiterste
wil, m. *--, bij godgel., Testament, o.
Testamentaire, adj. Benen uitersten wil
betreffende , Testamentair.
Testard , zie Têtard.
Testateur , m. , Testatrice , f. Die een testament maakt, Testateur, m., Testa.
trice, vr.
Tester , V. n. Zijn testament maken.
§ Testes, m. pl. zie Paire inférieure des tu.

bercules quadrijumeaux.
Testiculaire , adj. Fan de teelballen ; Ar.
tère —, Balader, vr.
Testicule , m. Teelbal , Zaadbal, m.
Testimonial , Ie, adj. Pan getuigen, Ge
betreffende ; van hier : Leetres-tuigen
testimoniales , Getuigschrift , o. , Ge.
tuigenis , vr. en o.
Teston, m. zekere oude munt; van hier:
Celti ne vaut pas un — , Dat is geene
speld waard.
§ Testudo, f. zeker zakgezwel , zie Mé-

licéris.
Tét, m. Scherf, Schaard, vr. * —, Schelp stof, vr. * — , in de scheikunde, zie
Test.
Tétanos, m. Krampziekte, vr.
Têtard , m. jong van kikvorschen , padden, enz., o. (AANM. Man kikvorschen heet het in Gelderl.: Donder.
pad, vr.)
Tétartophie, f. Derdendaagsche koorts, vr.
Tétasses, f. pl. fam. Slappe borsten , vr.
meere.
Téte, -f. Hoofd, o., Kop, m.; van hier;
Mal de -- , Hoofdpijn , vr. ; Avoir mal
à la , Hoofdpijn hebben; 11 y _va de
volre —, Uw hoofd is er mede gemoeid,
Het geldt uw hoofd; — à —, Onder
vier oogen. • — , Hoofdhaar , o. ;
van hier: — naissante , Nieuw groei-

TÊTE
fend haar, o. * — , Hoofd , Verstand,
Oordeel , o. ; Homme de — , Man van
verstand , fn. ; C'est une bonne — , Hij
heeft een goed hoofd; Avoir la —mal
tournée , la — félée, Niet vel bij het
hoofd zijn; Etre blessé It la —, Avoir
un coup de hache à la --, Eenen slag
van den molen 'weghebben ; Avoir de
la —, Verstand hebben ; Perdre la —,
Den kop verliezen, Zijn verstand ver
lui a tourné, Hij heeft-liezn;La—
zijn verstand verloren; ook : (van iemand, die tot eenen hoogen stand is
opgeklommen ,) Hij kent zich zelven
niet meer ; Tourner la — à q. q. , Ie mand het hoofd op hol brengen. * —,
Hoofd, o., Verbeelding, vr.; Se mestre
q. ch. dans la —, Zich iets in het hoofd
zetten , Zijn hoofd met iets opvullen;
Avoir en —, In het hoofd hebben; Mettre en — à q. q. , Iemand iets in het
hoofd hangen. * — , Hoofd, o. , Bevatsing , vr. ; Avoir la — dure, Moeije.
lijk begrijpen ; van hier: — faible,
Zwakhoofd , m.; — I l'évent, — éven.
tée , écervelée , — sans cervelle , — de
linotte, — de girouette, — légère, Windbuil, Ligthoofd, Kwast, Halve gek,
m. * — , Vastheid , Standvastigheid,
yr.; Avoir de la —, Een vast karakter
hebben; Agir on Payer de —, Met vastheid te werk gaan; Faire un coup de
—, Onbesuisd te werk gaan; Faire un
coup desa—, Zijn eigen hoofd -volgen;
Faire on Tenir — à q. q., Iemand het
hoofd bieden, Hem onder de ooggin zien;
Wle,ttre un bomroe en — à q. q., Iemand
tegen eenen anderen stellen, (welken
tegen hem bestand is); Avoir q. q. en
—, Iemand als tegenpartij of mededinger hebben. t.., Hoofd , o., Persoon,
m. ; — couronnée , Gekroond hoofd, o.
* —, van sommige dieren , Stuk , o. ;
Troupeau de cent totes , Kudde (scha.
pen) van honderd stuks , vr. * —,
Hoofd, o. , Eerste plaats , Plaats van
bestuurder, m. ; Etre à la — de .. . ,
1Jan het hoofd staan van ... * _,
Voorste gedeelte, o. Voorhoede, vr.
*—, in het krijgses. , Voorste gedeelte
o., Spits, vr., Hoofd, o.; ook: —d'un
pont, Bruggenhoofd, o. *—, Hoofd,
Begin, o. *--, in den band., Schoonste of Beste (soort van koren , wijn,
enz.), o. * — , in eenige spreekwijzen,
en figuurlijke uitdrukking. , als : Tomber
la — la première, fam. Tomber cul pardessus —, Hals over kop nedervallen ; Grosse — , pen de sens , Een groot hoofd,
.een klein verstand i — de fou ne blan.
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chit jamais, De gekken krijgen nimmer
grijze haren; Avoir la — près du bon.
net, Kort aangebonden zijn, Opvlie.
gend zijn; Ce sopt deux têtes dans un
bonnet, Het zijn twee handen op ténen
buik, twee hoofden onder ééne ka•
proen; I1 a soixante ans sur la —, Hij
heeft zestig jaar op den rug ; Avoir
des affaires par-dessus la -• , Tot over de
oeren in het werk zitten ; Ne savoir olt
donner de la —, Niet weten, waar men
zich keeren of wenden zal, Grootelijks
verlegen zijn ; C'est vouloir donner de
la — contre les murs , Dat is met het
hoofd tegen den muur loopen; A laver
la — d'un More on d'un Ane, on peril
sa lessive , Dat is boter aan de galg
gesmeerd , Dat is den Moriaan gewasschen ; Laver. la — k q. q., Iemand watschen , Hem doorhalen; I1 peut aller par.
tout la — levée , I1 va — levée partout ,
Hij mag zich overal laten zien; 11 y
va — baissée , Hij snelt moedig ten
strijde ; Ii y donne — baissée , Hij bedenkt zich niet lang, Hij is aanstonds
gereed ; I1 s'y est jeté la — la première,
Hij heeft zich onbedachtzaam in eene
gevaarlijke zaak ingelaten ; Crier h
pleine —, h tue-t@te , Schreeuwen als
een mager varken, Schreeuwen uit alle
kracht; Rompre la — à q. q. de q ch.,
Iemand gestadig van iets aan het oor
liggen te lellen; Se rompre on casser la
— k faire q. ch. , Zich veel moeite tot
iets geven ; Ce travail, etc. est un cassetéte , Deze arbeid , enz. is zeer moei jelijk en ingewikkeld; Monter ou Porter á la --, Donner dans la —, Naar het
hoofd stijgen of vliegen, Koppig zijn;
Van hier : Ce vin est un casse-téte, Deze wijn is zeer koppig; Avoir martelen
—, Muizenesten in het hoofd hebben;
Jeter une marchandise à la — de q. q.,
Iemand eene waar voor eenen spotprijs
aanbieden ; I1 ne faut pas se jeter á la
— des gens, Men moet niet al te mild
met zijne dienstaanbiedingen zijn;
(damgebodene diensten zijn zelden van
dank;) Je parie ma — á couper, que cela
est , Ik verwed er mijn hoofd onder,
dat het zoo is; Lever la —, Het hoofd
opheffen, Zich vertoonen. * —, in de
schilderk. enz., Hoofd, o-, Kop, m •
* —, op penningen , munten , enz., Hoofd,
o. * — , in de rijsch. , als : Courir les
tétes, zekere oefeningen te paard. *—,
bij jag. , Gewigt , O. , Horens , m. mrv.
(van een hert) ; Etre à sa première —,
Nog zeer jong zijn; (bij valk. ,) Faire
la — d'un oiseau de vol,. Benen valk aan

1022

TEXT

TÊTE

de kap gewennen. *..., Top, m., Kruin,
yr. * — s van planten, Bol, Kop , m.,
Drop, vr.; — de pavot, Slaapbol, Maan.
kop, m.; Une — de chou, Eene sluit
-- d'un vignon , Lookbol, in.-kol,yr.;

* — , aan appels , peren, Bovenste, (waar

de bloesem is geweest ,) o. * — , in de
werktuigk. , Kop (van Benen spijker ,
enz.), m. , Gat van (eenen hamer) , o.,
_Dil (Van Bene bijl) , vr., Boveneind
(eener lei), o., Zijde, vr. of Rand
(van eenen spiegel) , ni. * ^- , bij kaarteam. , Prentje , o. — , bij fabrik. ,
als t Pièce á — et k queue, Geheel stuk,
o. * — , van gele dingen , Voorste , o.
Ingang , m. , Begin , o. * —, als : -- à
perruque, Pruikenbol , m. * —, bij suikerraff. , Punt , vr. , Dunne eind , o.
(van een suikerbrood). * --., van Bene
kom eet , Kern , vr. * — , bij scheik. ,
als : — morte, Doodenkop , m. ; — de
chat , (bij mets.) , 41 te ronde steen ,
Kattenkop , m.

Téte-chèvre , f. zie Engoulevent.
Têce-morte, f. bij scheik., Doodenkop m.
Téter,, v. a. et n. Zuigen.
Téthys, f. in de fabel!., Tethys, vr.
Tétière , f. Mutsje van een eerstgeboren
kind , o. * — . aan eenen toom , Kop.
stuk , Hoofdstel , o. * — . aan een or.
gel, Hoofdstuk van den blaasbalg, o.
Tétin, m. Tepel, m. *—, veroud., Borst, vr.
Tétine, f. lJijer (van geslagte koeijen ,

enz.), m.; elders: Gier , o. *--,
.Deuk (in een harnas) , vr. * — , bij
speldentnak., Holte, waarin men den kop
vastslaat , yr.

* —, bij wondh. , Borst-

glas , Zuigglas , o. , zie Pompe à sein.
Tétoir, m. werktuig , waarmede men de
koppen op spelden maakt , Kophanser,,
Knophamer , in.
Téton, m. Borst, vr.; Donner Ie — á un
enfant, Een kind de borst Seven. —,
bij batik., als : Le levain fait le —, Het

Tétradynasnie, f. bij LIMN., vifftiesede

klasse van planten.

Tetraèdre , m. Ligchaam tusschen vier

gelijkzijdige driehoeken besloten.
Tétragone, adj. vierhoekig, zie Quadrilatère. *—, in de sterrek. , als: Aspect

— , áfstand van go graden tusschen
twee planeten, in.

Tétragonisme, m. bij sommigen , zie Qut.
drature du cercle.
Tétragynie, €. llierwijvige planten,vr.mrv.
Tétralogie, f. T'erzanseling van vier too-

nee/stukken eens schrijvers , drie treurspelen , en dine klucht , vr.
Tétramétre , m. Dambus van vier voet, ns.
Tétrandrie,f. TViermannige planten,vr.nsrv.
Tétraorie , f. bij. de ouden , Wedlomp met
vier paarden, in., Wagen met vier
paarden, in. , zie Quadtige.
Tétrapaste , m. HiIschtuig niet vier ka
-trolen,.
Tétrapétalée, adj. f. Met vier bloenebladen.
Tétraphe , f. Klis , vr.
Tétraphylle , adj. Met vier blaadjes.
Tétraples, m. pl. Bijbel in vier talen en
in vier kolommen, m.
Tétrapodolitbe, f. J7ersteend viervoetig
dier, o.
Tétrapodologie, f. w. gebr., Natuurlijke
historie der viervoetige dieren, vr.
Tétrapole, f. Gewest met vier voornaule
,

steden, vr.

Tétraptère , adj. 7'i ervleugelig.
Tétrarchie, f. P'iervorstendom, o.
Tétrarque , m. T/i ervorst, m.
Tétrasparme, adj. Vier zaadjes bevattende.
Tétrastyle , m. Gebouw met vier zuilen

van voren, o.

Tétrasyllabe, m. Vierlettergrepig woord, o.
Tëtrabole, f. munt van 4 obolussen.
Tette , f. Speen (der dieren) , vr.
T@tu , m. bij mets. , Koker , us. * — , ue ,
adj. Koppig , Hoofdig, Stijfhoofdig ,

Onverzettelijk.

Teague, f. zie Tugue.
zuurdeeg rijst.
Teutonisch , (Duitsch.)
Tétra, Grieksch woord van zatnenstell., Teutonique , adj.
Tévertin , m. zekere harde steen van
dat vier beteekent.
Tivoli.
'Tétracéres , m. pl. Insecten met vier voelTexte , m. Tekst, in; fig. fam. Vous prehorens , o. meer".
nez mal volre —, Wat gij daar aanTétracorde , m. bij de ouden , T7iersnari.
, is niet in uw voordeel ; Revenir
voert
*
—,
Zamenstemming
van
-ge lier , vr.
a
son
—, Tot zijn onderwerp terug
snaren,
vr.
of
toongen
-vier
keeren , Weder ter zake komen. *
érractSs, m. Geheimzinnig getal, waar.
bij letterg. , Tekst , M.
bij de Pythagoristen zwoeren.
gesponnen kan worden
'Tétradactyle , adj. 1I1et vier teenen aan Textile , adj. Dat
Spinbaar.
eiken voet.
den tekst
Tétradites, m. pl. ketters , die veel op- Textuaire , m. Boek, dat enkel
bevat , o.
hadden roet liet getal vier.
den tekst.
Tétradrachme, £, eene Grieksche munt van } Textuel, lie , adj. InWoordelijk.
Textuellement s adv.
4 drachma's.

-
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Texture, f. Weefsel , Zamenweefsel , o.;

Thémis , f. godin der geregtigheid, The.
mis, vr.; fig. Geregtigheid, vt .
Thénar, m. Palm der hand, zool der
voet , vr. * — , adj. m. et f. .flan de
palm der hand of ,Elan de voetzool gelegen.
Théocratie , f. Godsregering , vr.
Théoeratique , adj. Theocratisch.

fig. Zamenhang , m.
Thalassomètre , nm. Zeemeter , m.
Thalie , f. in de fabel!. , Thalia , (eene der
drie Gratiën en de muse van het blij
-spel,)
vr.
Thalle , f. gekleurd vlies van eenige Lichens.
Thallophores, m. pl. te Athene, oude mannen, welke bij zekere feesten olijftakken droegen.
ThaIysies , f. p1. zekere feesten ter eere
van Jil i nerva te Athene.
Thargélies , f. pl. zekere feesten ter eere
van Apollo en Diana te Athene.
Thargélion, m. elfde maand van het dtheensche jaar.
Thaumaturge, adj. Wonderdoend. *—, m.
Wonderdoener, m.
Thé, m. Theeboompje, o. *—, Theebladen , o. nary. , Thee, vr. ; — bou, Theeboei , vr,; — impérial, Joostjesthee, vr.
* _, aftreksel van theebladen, Thee,
vr.; Prendre da —, Thee drinken ; Ta
Theetafel yr. *--, Thee -bleà,

Theepartij, vr.
Théandriqu e , adj. Goddelijk en mensche-

lijk te gelijk.

Théanthrope , m. Godmensch , m.
Théátral, le, adj. Tooneelmatig , Theatraal.
Théltre , m. Tooneel , o. , Schouwburg ,

m. *--, Tooneel (d. i. daar, waarde
acteurs vertoonen), o.; Changement de
-- , Tooneelverandering , vr. ; Pièce de
—, Tooneelstuk, o.; fig. Schouwtooneel ,
Tooneel, Speeltooneel, o.; Roi de —,
Tooneelkoning , Schijnkonin g , m. * —,
Tooneel , o. , Tooneelkunst , vr. ; Coup
de — , Onverwachte gebeurtenis , vr.
* --,. Tooneelstukken , o. mrv. * —, bij
houtkoop., Stapel , m. * —, als: —
anatomique, Zaal voor de ontleedkunde, Snijkamer, vr. *—, in kruidmol.,
Droogplaats, vr.
Théière, m. Theepot, m.
Théiforme , adi. Theeachtig.
Théisme, m. Theïsuaus , Deïsmus , o.
Théiste , nt. Theïst , Deïst , m.
Théme , m. Onderwerp , o. , Stof, vr.;
fig. fan. Prendre mal son —, Iets ver.
keerd te pas brengen. *—, in de spraakk.,

als : — d'un verbe , Wortel van een
,werkwoord (in .de Grieksche spraakk.:
Tegenwoordige tijd,) m. *—, Thema,
Opstel (ter vertaling in eene vreemde
taal) , o. ; fig. fam. Faire son — en deur
fawns, .Eerre zelfde zaak in andere
woorden herhalen. * — , in de sterrek.,
als : -- céleste , Stand der hemelligcha.
neen (bij het horoscooptrekken) , m.
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Théodolite , f. zie Graphomètre.
Théogamies, f. pl. feesten ter eere van het
huwelijk van Proserpina met Pluto.
Théogonie , f. Geslachtregister der goden, o.
Théologal , m. Kanunnik, welke de godsdienst moet onderwijzen , enz., m.
Theologale, f. Ambt van eenen theologal,
o. *—, adj. f. De Godheid ten doet

hebbende , Goddelijk.
Théologie , f. Godgeleerdheid , vr. ; van
hier.: Faire sa — , Zijnen cursus in de
godgeleerdheid houden. s—, Verzame'
ling van werken over de godgeleerd..
held, vr.
Thhéologiet^, m. Godgeleerde, Theologant, m.
Théologique, adj. Godgeleerd, Theologisch.
Théologiquement, adv. Theologisch.
Théomancie , f. Waarzeggerij door ingeving , vr.

Théopaschites , m. pl. ketters, die beweer
dat de drie personen der Godheid-den,
in jezus geleden hadden.
Théophanie , f. Verschijning eener godheid , vr.
Tbéophilanthrope, m. aanhanger van zekere sekte, die enkel eene natuurlijke
godsdienst had, Theophilanth coop , m.
Théophilanthropie, f. Leer der theophilan.
thropen , vr.
Théophilanthropique , adj . Theophilanthro=
pisch.
Théopsie , f. Verschijning van de goden
der fabel , vr.
Théorbe , m. soort van luit , vr.
Theore, m. ,anschouiver bij eenfeest, n:..
Théorème , m. Bespiegelend voorstel (in
de wisk.), Theorema, o.
Théorétique, adj. Bespiegelend , Beschouwend, Theoretisch.
Théoretre , m. geschenk , dat men bij de
Grieken gaf aan jonge meisjes , die op
trouwen stonden.
Théoricien, m. Die de theorie verstaat,
Theoreticus , m.
Théorides , m. zie Déliastes, m.
Théorie, F. Bespiegelende kennis , vr., Be.
spiegelende gedeelte, o. , Theorie, vr.
F

Théorique , zie Théorétique.
Théoriquernent, adv. Bespiegelend , Thea
oretisch.

Théoriste, m. Schrijver eerier theorie, vr,

1024

THYB.

THEO

Théosophe , m. zeker wijsgeer , Goden.
kenner, Theosooph , vr.
Théosophie, f. Godenkennis,Theosophie,vr.
Théoxénies, f. pl. dlgemeene feesten ter
core van alle goden.
Thérapeutes, m. pl. Lieden , die een be.
spiegelend leven leiden, m. rneerv.
.,hérapeutique, adj. Bespiegelend. *—, f.
dat gedeelte der geneeskunde , hetwelk
ten doel heeft, om ziekten voor te komen , Therapeutic , Therapie , vr.
Thériacal, le, adj. De kracht van den triakel hebbende.
ke historie dor
Thériacologie , f. Natuurlijke
vergiftige dieren , yr.
Thériaquue , f. Triakel , m.
Tíiériotomie , f. Ontleding der (redelooze)
dieren, vr.
Thermal , le , adj. van baden , Warm.
Thermantides, f. pl. zekere aardstoten.
Thermantique , adj. , als : Remède — , on:
*—, m. Verwarmend middel. o.
Thermes, m. pl. bij de ouden , Warme baden , o. Wiry. * —, Warme badstoven ,
yr. meerv.
Tbermidor , m. in bet republ. jaar, Warmtemaand (van den rp julij tot den z7
augustus) , vr.
Thermométre s m. Warmtemeter, Thermometer, m.
Thermoscope, m. zeker wedrglas , dat
veel overeenkomst met eenen thermometer heeft , Thermoscoop, m.
Thésauriser, V. n. Schatten vergaderen
(ook fig.)
Thèse, f. Stelling, Thesis, vr.
Thesmophories , f. pl. vrouwenfeesten ter
sere van Ceres te Athene.
Thesmothète, m. te Athene, Bewaarder
der wet, m.
Tliètes , m. pl. Laagste klasse der burgers
te Athene , vr.
Thétis, zie Téthis.
Tbéurgie , f. Tooverij met behulp van
goede geesten , Theurgie , vr.
Théurgique , adj. Tot de theurgie behoo-

rende.

Thiaset, f. pl. Personen , welke de Baechanaliën vierden, m. meerv. • --}
Bacchantendans , m.
'hie , f. Koker der spinsters , in.
Third, ei. Tijm , M.
Thlaspi, m. Thlaspus, m.
Thlasis , Thlasma, m. , zekere beenbreuk.
Thlipsie , f. Langzame vernaauwing
.,der vaten door seen uitwendige oor
vr.
-zak,
T hnétopsychites na. pl. Ketters , welke beweerden, dat de ziel met het ligchaam

vernietigd werd.

Tholes , in. l7ereenigi ngspunt van de dee•
len eens baogs , o. * — , te Athene, ge welfd gebouw, waarin de openbare re.
gisters werden bewaard en de regeert
zaten. *—, bij de dom., Tempe1gewelf, waarin men de oferanden ophing, o.

Thomisme , m. Leer yen den H. Thorn

.

mat, vr.
Thomiste , m. Voorstander der leer van
den B. Thomas, m.
Thon, m. Tonijn, m.
Thonaire, f. Tonijnnet, o.
Thorachique, adj. Tot de borst behoorende,
Borst ...
Thoracique , zie Thorachique.

Thoracofacial , m. zie Muscle peaucier.
Thorax , m. in de ontleedk. , Borst , Borsi•
holte , vr.

Thran , M. Traan , vr.
Thrène , us. bij de Grieken , Treurzang, m.

Thrénétique, adj. f., als : Fldte —, on :
* —, f. zekere fluit , om Threnen daarop te spelen.

Thrénodie, f. Treurzang of Lijkzang
(der .ouden) , m.

Thrombe, zie Trombe. * -^, m. zie Thrum-

bus.

Thrumbus, m. ddergezwel (na Bene ladug), o.

Thuriféraire , m. Wier^okvatdrager, m.
Thyites, zie Thysites.
Thyni, zie Thin.
Thymiatechnie , f. Parfumeerkunst , vr.
* —, Kunst der berookingen , yr.
Thymique, adj. Tot de borstklier behoorende.
Thymus, m. Borstklier, vr.
Thynnées , f. pl. Tonijnofera aan Nep.
ten US.
Thyro-aryténoïdien , adj. m. Betrekking
hebbende op de Cartilages thyrolde et
aryténoïde ; Muscle —, on : * ^- , m.
zekere spier.
Thyro-épiglottique, adj. Op do Cartillage
thyrolde et 1'épiglotte . betrekking heb
i Muscle — , out * — m. Bene-bend

spier.
Thyro-hyoïdien , nn , adj. m. Betrekking
hebbende op de Cartillage thyroide ee
1'os hyoïde, Muscle —, on: * —, m. ze.
here •spier.
Thyroïde , adj. in de ontleedk., Schildvor•
mig ; Cartillage —, Schildvormig kraakeen , o.
Thyroldien, ene , adj. Betrekking heb
Cartillage et la giande thy--bendop
rolde.

Thyro-palatin , adj. m. , als : Muscle , os':
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m. Spier van het schildvormig kraak been tot het gehemelte , vr.
Thyro-pharyngien, adj. m., als: Muscle -,
ou: * -, mm. zeker gedeelte van den
Constricteur inférieur dir pharynx.
Thyro-pharyngo-staphylin , a dj. m., als: Muscle -, ou: *--, m. zekere mondspier.

Thyro-staphylin , adj. in. , als : Muscle -,
on : * - , ra. zie Palato-pharyngien.
Thyrse, m. Bacchusstaf, Thyrsus, Thyrs,m.
Thysites, m. zeker marmer der ouden.
Tiare, f. weleer in Perzië, t7orstelijk hoofi.
siersel , o. * -, thans , Tiara , Drie.
voudige kroon van den paus, vr. ; fig.
Porter la -, Paus zijn.
§ Tibia, m. Scheenbeen , o.
Tibial, le, adj. Van het scheenbeen.
Tibio-calcanien , m. zie Muscle soléaire.
Tibio-malléolaire , adj. f. , als: Veine -,
on : * --, f. zie Saphène interne.
Tibio-péronéi-calcanien, adj. m., als: Muscle -, ou : *-, m. zie Muscle soléaire.
Tibio-péronéo-tarsien , adj. m. , als: Muscle -, on: * , M. zie 1 iuscle long
péronier latéral.
Tibia-sous-phalangettien-commun , m. zie
Muscle long liéchisseur comniun des or.
teils.
Tibia-sus-métatarsien,zieTibio-sus-tarsien,m.
Tibio-sos-tarsien , in zie IVluscle jambier
antérieur. * -, nne , adj. van het scheen.
been en den voetwortel; van hier : Mus.
cle -, zie Dambier postérieur.
Tibio-sous-tarsien , M. zie Muscle jambier

postérieur.
Tic , m. van paarden , Kribbebijting, vr.
* -, Onwillekeurige verdraaijing van
de oogen en het kakebeen , vr.
Gewoonte , 1'Penst , vr. , 4anwensel , o.
Tical, m. goud- en zilvergewigt in Bengale , enz. s-, in Sian, zekere goud
-nsute
rekenmunt.
Tiède , adj. Laauiv; van hier: Faire infuser Is -, In laauw water, enz. laten
trekken; fig. Laauzv , Koel , Koud.
Tiédeur, f. Laauwheid, vr. , Geringe
graad van warmte , m. ; fig. Laauwheld, Koelheid , vr.
Tiédir , V. n. Laauw worden ; fig. Ver

-koeln.
Tien , nne, adj. pron. poss. rel. Uwe; Mon
épée et la tienne, Mijn degen en de
uwe. * -, m. Uwe , o. ; Les tiers , De

uiten,. Uwe aanh^lorigen (d. i. huisg;ebesten , bloedverwanten s. betrekkingen,
enz.) us. rseerv.
Tierce, f. in de toonk., Derde , Ter: , vr.
* -, in het piketten , Derde, vr. *-,
in het schermen , Ters , vr. * - , in de
R. K. kerk , Derde mis , vr. * - , bij

drukk., Laatste revisie , Persrevisie,
* --, i n de wick., enz. Ters (d. i.
boste deel eener seconde) , vr=, * --,
adj. , als : Fiévre — , fdndarensdaagsche
koorts , yr.
Tiercelet, m. Mannetje (van Benen roofvogel) , o.
Tiercement, m. Verhooging met een derde, vr. zie Tiercer.
Tiercer, v. n. Een derde verhoogen. *- ,
V. a. Tot op een derde verminderen,
Tierceren. * - , Voor de derde waal
ploegen of ovsspitten.
Tierceron , m. Boog (aan een gewelf) uit
den hoek , m.
yr.

Tiercière , f, zeker net.
Tiercine, f. stuk van eens dakpan.
Tiergon, m. Tiersje , o. *--, Zeepkist , vr•
Tiers , rce , adj. Derde ; van hier : Tiersétat , Derde stand , m. ; Fiévre tierce,
zie Tierce. * -, m. Derde , m. ; van
hier : iaen. Le - et le quart, jan en alleman, m. * - , Derde (deel), o.
Tiers-point, m. in de bouwk. , Driehoek,
sn. -, bij horlogiem. , Driehoekige
vijl, vr. °-, beweegrad aan vele
werktuigen. * - , scheepsw. , als : Voile
de --, Dsiekaat zeil o.
Tiers- poteau , na. . Paaltje, o.
Tige , f, Stain, Stengel , Steel , m.; van
hier : Haute - , Opgaande boom , m. ;
- fruit ère, Vruchtboons,vs. * - , in de
geslachtrek. , Stam , m. , Geslacht, o.
* - , in de bouwk. , Stijl (eener zuil),
vs . • -, Schacht , Schafr, Spil , vr.,
StijlI , vs. * - , Schacht (ee seer 1-aars)
rr. * -, Pijp, vr., Koker (eener fak.
kel) , m.
Tigeron , m. Irleisse spil , vr.
Tigette , f. Stijl met groeven aan Corinth.
zuilen, m.
Tigrasse, f. pop. Slechte pruik, vr.
Tipnon , m. fam. jichterhaar eener vrouw,
0., zié Chignon.
Tignolle, f. zekere vischschuit.
Tigre , m. Tijger, m.; van hier : - d'eau,
in Sina, Vischtijger,, sn.; -- frisé, Tijgerwolf; - marin, Getijgerde zeekoe,

vr.; - puce, zekere rups aan peren.
boomen , enz.;, fig. C'est ure ,-- , Hij it
een tijger ; Etre jaloux comme un - ,
Vreeselijk ijverzuchtig zijn. * --, xis
Tigré. *--, in de sterrek., ook : Fleuve
da - Tijger, m. *_, naam van ee-

,

ni,;e kasten, Getijgerde kat, vr. of
kater, m. * -, Bene schelp. *-, adj

Getijgerd.

- s M. een
Tigré , ée , adj. Getijgerd•
visch.
Ti gre - c h at , m, zeker dier, Tijgerkat, yr.
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Tigresse, f. Tijgerin, vr.
Tillae , m. seheepsw., Dek , Verdek , o.
Title, f. Binnenste bast van lindebooMen, r. *--, ook Teille, Geschilde
hennep , m. * —, zekere hamer , bijl.
Tillée , f. scheepsw. , Plecht in eene
sloep , vr.
Tiller , v. a. (Hennep ) schillen. * —, bij
touwsi. , Touw van lindenbast maken.
Tillette, f. soort van lei als monster.
Tddlieul , m. Linde , vr. ; Fleurs de tilleuls,
Lindebloesem, m.
TiHeur , m. I ennepschi ller , m.
Tilleuse, f. Iiennepsclzilster , vr.
Tillotte, f. soort van vischschuit. * --,

`Hennepbraak, vr.
Timbale, f. Keteltrom, vr,; fig. Faire
bouillir la —, Den ketel laten koken.
0 _, Beker, m. *—, Kleine palet , vr.
Timbalïer , m. Keteltro miner , m.

Timbre, m. Klok (zonder klepel), vr.;
— d'un réveille-matin, Klok van eenen
wekker, vr.; fig. Heldere klank, m.
(inzond. der stem; van hier :) Heldere
stem , vr. * —, Stempel , m. , Zegel , o.
*—, Posttnerk , o. * — , Snaar aan enne
trommel, vr.; fig. fa i. Hoofd, o. ; Avoir
Je — fêlé, Benen slag van den molen
weghelben. *--, als : -- violet , een Aga.
ric. *—, Helma (op een wapenschild) , m.
Tinibré , ée, adj. Gezegeld , Gestempeld,
enz. , zie Timbrer ; fig. Use cervelle mal
tirnbree , Un eerveau mal — , Een halve
gek , Een zot , m ; Cet homme est (un
peu) —, Die man is niet vel bij zijn
hoofd.
Timbrer, v. a. Den datum , enz. boven aan
een geschrift zetten. *--, Zegelen,
Stempelen ; van hier : Papier timbré ,
Gezegeld papier , o. , Zegels , o. meers.
* —, f/let het postmerk voorzien s Postwerken.

Timbreur, m. Stempelaar, Zegelaar, vs.
Timide , adj. , Timidement , adv. Schroom.
achtig , Blood , Bedeesd.
Timidité, f. Schroomachtiglieid , Blooheid ,

Bedeesdheid, vr.
Timon , m. Disselboom , m. * —, Ploeg.
boom, m. *_,Zie Limon. *—, scheepsw.,
Helmstok, m. , Roer , o. ; fig. Prendre
le — des affaires , Het bestuur in han
nemen.
-den
Timonnier, m. Stuurman, m. * --, Paard ,
dat aan den disselboom gespannen
wordt , o.
Timoré , ée , adj. Beschroomd,.dngstvallig.
Tin, m• scheepsw., Stapelhout , o.
Tine, F. Kuipje , Vlootje , o. , zie Tinette.
* _ , als : — de beurre , eend schelp.
Tinet , an. Boom , m. waaraan de vleesch-

TIRA,
houwers een geslagt beest ophangen.
*—, juk, o. om wijn te dragen.
Tinette, f. Telootje , o., Vloot, Boter.
vloot, vr.
Tintamarre , m. fam. Geraas , Getier,
Leven , o.

Tintenient, m. Klinken, Naklinken, o.;
van hier: .-- d'oreille, Tuiting der
voren, vr.
Tintenague , zie Toutenague.
Tinter, V. a. Kleppen (op eene klok,
une cloche) ; van hier : — la messe,
Luiden of Kleppen bij het begin der
oasis. * —, v. n. Klinken, van hier : Le
sermon tinte , De kerk gaat aan (dewijll
men luidt). *—, Tui ten ; L'oreille me
tinte, Het oor tuit mij ; spr. fig. Est -ce
que les oreilles ne vous our pas tinté,
car on a beaucoup park de vous ?, Hebben
u de opren niet getuit , want men heeft
veel over u gesproken ? ; Le cerveau lui
tinte, Het schort hem in den bol.
Tintoin , m. fig. fam. 4ngst , vs., Onrust , vr.
Tintouin, m. Ruisching, Tuiting, vr.
Tion, m. zeker werktuig van eenen platten steen.
Tipiaga , f. Maniokmeel , o.
Tique, f. Teek, vr.
Tiquer., v. n. Kribbebijten; Cheval qui
tique , Kribbebi jter , m.
Tiqueté, he , acij. Gespikkeld.
Tir, m. bij artill., Schietlijn, vr.; van
hier : Schieten , Schot , o.
Tirade , f. Plaats , vr. , Stuk , o. , Brok,
m. , Tirade , vr. ; fig. fam. Tout d'une —,
In éénen adem. * —, in de toonk., Sicping, Tirade, Vr.
Tirage , m. Trekken , o. , Trekking , vr.
zie Tirer. *—, bij drukk. , s4fdrukken , o. *—, Draadtrekken, o.; Le
—. de l'or, Het gouddraadtrekken.
* __, Trekking (der loterij),vr.; van
hier : -- de la milice, (weleer) Loting
voor de militie, vr. * —, Trekpad,
,Jaagpad, o,. ; van hier : Chevy: de —,
Trekpaard, o.
Tirailleraeut, m. Trekking, Krimping (der
zenuwen , ene ) , vr. ; fig. — d'esprit,
Besluiteloosheid , Verlegenheid , vr.
Tirailler , V. a. Heen en aveêr trekken,
Sollen ; fig. Slingeren , Kwellen. *
V. n. fam. Gedurig in het wild schie•
ten. * — , in het krijgsw. , Ti railleren.
Tiraiilerie , f. Tirailleren, o.
Tirailleur, m. Slecht schutter, m. *—s
in het krijgsw., Tirailleur, m.
Tirance , f. , als t Pieux de -- , Trekpalen,
m. meers.

TIRA.

?trekkoordje
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Tire -pièce , m. bij rain., Schuimspaan, m..
Tire-pied , m. bij schoenra. , Spanriem, m.
Tire-planche , in. Geplaatdrukte titel met
een vignet , m.
Tire-plomb , m. Loodtrekker (der glaze.
makers) , m.
Tire-pus , m. Etterpomp , vr.
Tirer, v. a. et n. Trekken, Halen ; -soi, waar zich toe trekken of halen;
— en haut, Om hoog trekken of halen,
Optrekken of Ophalen; — en bas, Naar
beneden trekken of halen, Neêrtrek.
ken, Itreêrhalen; -- en avant, Vooruit
trekken , Voorttrekken; — en arrièr.e,
4chterui t trekken ; -- par les cheveux ,
Bij de haren trekken ; — la porte après
sol, De deur achter zich toetreAken;
-- q. q k part, a 1'écart , Met iemand
ter zijde gaan, alleen gaan; 11 me tira
près d'nne fenetre, dij nam mij mede
Tiré, ée , adj. , als : Visage — , Lang ge bij een raam ; -- les oreilles a q. q. ,
zigt , Mager gezigt ; spr. w. , Its en
Iemand bij de ooren trekken ; -- le manlont h on aux couteaux tirés, Zij zijn
che de q. q., Iemand bij de mouw trekverklaarde vijanden. *---, m• Jagtken; (fig.) Iemand verzoeken, snneeken ,
partij , vr.
Bij iemand aankloppen; -- k bouche,
Tire-à- barre, m. Bodemtrekker, m.
(bij bakk.,) Het vuur naar den mond
Tire-balle , in. Kogeltrekker, m.
des ovens trekken ; fig. fain. On a bier
Tire -bord , in. .I> oordsch roef , vr.
h -- dans cette affaire , Men zal veel
Tire- boete, ni. Laarzentrekker , m. *—,
moeite met die zaak hebben, De zaak
soort van galon.
zal veel moeite kosten ; Se faire -- 1'oTire-bouchon , m. Kurketrekker, m.
reille, IWet moeite ,inwilligen; Gela est
Tire-boucler, m. Steekbeitel, rn.
tiré aux on par les cheveux , Dat is er
Tire- tourre , m. Krasser , m.
met de haren bij gehaald. * —, Uit.
Tire-bouton , in. Knoopentrekl'er, m.
trekken, Uithalen , Trekken , Halen,
Tire-braise , m. Kolenkrabber (der bak.
Nemen , Krijgen, Scheppen, enz. uit;
kers) , m.
— de l'argent d'un coffee-fort , Geld
Tire-cendres , m. zie Tourmaline.
uit eens kist krijgen; — de Peau d'un
Tire -clou, m. bij leidekk. , Trekhamer , m.
puits , Water uit Benen put halen ; —
Tire-d'aile , m. , als : Voler & — , Snel
du vin (d'un tonneau) , Wijn (uit een
vliegen.
vat) tappen ; — en bouteilles , 4fbotteTire-dent, m. Tandenzetter, m.
len, Op flesschen aftappen; — du feu
Tire-fiente , m. Mestvork , Greep , vr.
d'un caillou , Vuur uit eenen steen slaan;
Tire-filet, m. Fileettrekker , tn.
— de l'obscurité , flan de vergetelheid
Tire-fond, m. Bodemtrekker, m. * —,
ontrukken , 4an het licht brengen ; —
Werktuig , waarmede de wondheelers
(une) copie, Kopijeren; -- one écharde
een met den trepaan afgezonderd been
du doigt , Denen splinter uit den vinopligten, 0.
ger trekken; — l'épée, Den degen trekTire-laine, m. Trekhaak, m.; fain. Gaauwken ; spr. w. ` Le vin est tiré , it faut le
dief, na.
boire, Ik heb a gezegd, nu moet ik ook
Tire-laisse , m. fain. T7erijdelde hoop, vr.
b zeggen; — la langue, De tong uitTire-larigot , als : Boire 4 — , Sterk drinsteken ; — de prison , Op vrije voeten
ken , Zuipen.
stellen ; — q. q. d'un mauvais pas s IeTire-ligne , m. Trekpen , vr. * —, bas,
mand uit eene verlegenheid redden ; fig.
Slecht bouwmeester , Kruk , m.
Iemand uit Bene rnoeijelijkheid redden;
Tire-lire, f. Spaarpot , m., Varken, o.
— d'une inquiétude, Tian eene ongerust
`tire-firer, V. n. van eenen leeuwerik, Zin bevrijden; — q. q. de l'étude, Ie-heid
gen , Tierelieren.
studie aftrekken. * .-.,-mandve
Tire-lisses, zie Contre-limes.
Bekomen, K r ijgen, Verwerven; -- du
Tirelles , f. pl. in de zijdefabr. , zekere
sang á une personne, Iemand bloed af.
koord/es.
tappen. * r- s Bekomen, Trekken, ErTire-moelle , sa, Merglepel , m.
65*
, Koordje (van
eens beurs), o. *—, aan eenen schoen,
Oor , o. * —, Hanebalk , Dwarsbalk , m.
* —, aan eenen balk , tinker, o. *--,
in vleesch , Pees , vr. , Trekker , tn.
*—, scheepsw., Waterdragt, vr. * --,
aan een kousenweeftouw, zekere ijzeren plaat. * — , Spanner van eene trom.
mei, ns. * —, aan eene laars, Trekker, m. *—, aan eene viool , Stukje
hout, Staart, vr. , waaraan de snaren
bevestigd zijn, o.
Tirasse, f. zeker net, Tiras , vr.
Tirasser , V. a. Met de tiras vangen.
V. n. Met de tiras jagen.
Tire , f , als : Voler à — d'aile , Zoo snel
vliegen als mogelijk is; Tout d'une
In éénen adem. * __, Zes stukken batist aan elkander , o. meerv.

Tirant, m.
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langen, herwerven, Afleiden, Ontleenen; — avantage, parti, Voordeel trekken , Partij trekken; — vanité de , Zich
verhoovaardi ffen op. * -- , Uittrekken,
Trekken, Ontleenen , Putten , Overnemen • Ce passage est tiré de Cicéron ,
Deze plaats is uit Cicero. * --, Trekken, -elfleiden, Besluiten , Opmaken,
Ontleenen. t—, van wapenen, Schieten; .— an vol, In de vlujt schieten;
fig. .— sa poudre aux moineatax , Ver
moeite doen; — sur q. q-,-gefsh
Kwaad van iemand spreken; — sur q. q.
à cartouche , h boulets rouges , Alle mogelijke kwaad van iemand zeggen ; —
sur q. q. a bout portant , Iemand harde
woorden (in het aangezigt) zeggen;
Vous tirez sur vos geus, Gij spreekt
kwaad van uwe vrienden , of van die• enen, welke gij wel ontzien mogt;
fig. -- á conséquence , Aradeelige gevolgen hebben. * — , Rekken, Uitrekken,
Uittrekken, Uitspannen , Spannen; —
da liege, Linnen rekken; van hier:
— les rieaux, De gordijnen openen,
dige doen; fig. — le rideau (sur q. ch.),
Van iets zwijgen , Een gordijn voor
iets schuiven ; — le voile sur une faute,
Van eenen rnisrlag zwijgen; fig. — la
courroie, De uiterste zuinigheid behartigen , Zich behelpen , (vuig. Krom
liggen); Ii y a biers a —, Men zal zeer
zuinig moeten zijn ; — en longueur, Op
de lange baan schuiven; ook: Aanhou den , Lang duren. * — , een lot , enz.
Trekken; — an sort , Het lot trekken;
à la courte paille, Strootje trekken.
*—, Trekken, Ontwerpen; -- une li gne , Eene lijn trekken ; -- un fossé,
Eene sloot schieten ; — l'horoscope de
q. q., Iemands horoscoop trekken. * --,
Trekken , Gaan , Zich begeven ; fam. —
au large, Viugten, Het hazepad kiezen;
van hier : — à sa fin , Ten einde loo,pen ; Cet homme tire Is sa fin, Deze man
zal weldra sterven , Zijn aanzien ver
-liezn.*,4ftkTen

Portretteren. * —, als : — une liqueur
an clair , Een vocht laten afloopen , het
afscheiden van hetgene troebel is ; fig.
-- an clair, Toelichten , aauwkeurig
uiteen zetten. *~, als -- sur, Trekken of Zeeemen naar, * — , in onderscheidene figuurlijke en spreekwoordelijke uitdrukkingen, als : -- no homme
à quatre , Sterk hij iemand aandrin.
gen, Sterk aanspon en; -- a quatre chevaux , Met vier paarden vaneen scheu.
ren ; Ftre tiré à quatre épingles, Keu
gekleed zijn, Zijn alsof men uit-rig

eels koffertje komt; -- aon épingle du
jeu , Zich van Bene zaak afmaken;
ook: Zijn aandeel terug nemen; — ie
diable par la queue, Bezwaarlijk leven
kunnen, Moeite hebben, om te bestaan;
Se servir de la pate du chat pour — les
marrons du feu , zie Marron ; -- les vers
du nez á q. q. , zie Nez; — pied ou aile
d'une chose, Eenig voordeel van iets
hebben ; — une plume à q. q. , Iemand
iets aferoonen. * — , in sommige kunsten , enz., als : — la racine quarrée,
Den vierkanten wortel trekken ; Ce
vaisseau tire tant (de pieds) d'eau , Dit
schip gaat zoo (veel voet) diep ; — b la
mer, In zee steken; — le cierge, De
waskaarsen trekken; — 1'or, Goud trekken; — un chapeau à poil, Het haar van
eenen hoed ophalen. * — , bij drukk. ,
Drukken, Elftrekken. * —, in den han.

del, Trekken, Bekomen, Ontvangen,
Laten komen ; ook : — une lettre de change, Eenen wissel trekken; -- en ligne de
compte, Boeken, 7 e boek stellen. *- (se),
V. pr. Zich trekken , redden ., losmaken ;
fig. Se — d'uli naauvais pas , Zich uit Bene
netelige zaak redden ; Se -- (hors) de
pair, Zich boven zijns gelijken verheffen; Se — une épine du pied , Zich uit
eens verlegenheid redden.
Tiret, m. Snoer, o•, Lias, vr. *—, Kop
-peltkn(),o.

Tiretaine , f. Tierentein , o.
Tire-terre , m. hardschop, vr.
Tire-téce , m. Koptrekker , m.
Tirecte, f. T,ekleertje, p. *--, Sluitplaat, vr.

l ireur , m. Schutter, Jager, m. *---,
Schieter , Schutter, m. * -- , Scherp
in den hand., Trek--schuter,m.*—
ker , m. * — , in verschillende fabrij k.
Trekker, on.; van hier : — d'or, Goud-'
draadtrekker , on.
Tireuse , £, , als : — de cartes , Kaarten.
legster, vr.
Tire-veille , ni. scheepsw., Touw, waaraan
men zich bij het klimmen langs den
valreep vasthoudt , o.
Tiroir, m Lade, vr. *—, als : Pièce h
--, Tooneeistuk zonder zamenhang, o.
* — , in de fahrijk. , Rol, vr. * ---, bij.
valk, Gemaakte vogel, on: den valk
op de hand te lokken, m,
Tirolle , m. zeker vischnet.
Tironien , nne , adj. , als : Caractère -I'erkortingsteeken (in het schrijven), o. •
Tirtoir, in Klemhaak , waarmede kuipers
de laatste hoepels op de vaten maken , m.
Tisane, f. Gerstewater, o. , Tisazne, vr.
Tisart, m. Stookgas, o.

TOIL

TISE
Tiaeur , tn. Ovenstoker, m.
Tisiphone , f. Bene der drie Furien.
Tison , m. Brand , m., -Brandhout, o.;
ook : dangelbrand hout , o. ; van hier:
Garder les tisons , Asoir toujours le nez
sur les tisons , Altijd bij het vuur zitten ; fig, -- de discorde , Fakkel der
tweedragt , vr. • -- de (la) discorde,
Stokebrand, Woelgeest, m,
Tisonné , ée , adj. , als : Gris — , Zwart

gevlekt.
Tisonner,

V.

a. Stoken, In het vuur peu.

teren.
Tisonneur , m. Stoker , ns,
Tisonneuse, f. Stookster , vr.
Tisonnier, m. Rakelijzer , o.
Tissage, m. Weven, o.
Tisser, v. a. Weven.
Tisserand , m. Wever , m.
o. * --, Handel
Tisseranderie , f.
in linnens, Linnenhandel , M.
Tisserand-drapant, m. Lakenwever, m.
Tisserand-futanier, ni. Bombazijnwever, m.
Tisseur, m. Wever, m.
Tissu , m. Weefsel, o. ; fig. Zamenweving,
vr. Weefsel , Zamenweefiel , o. * — ,
in de ontleedk. , Weefsel , o..
Tisssure, f. Llreyinfg , Wijze van weven ,
vr. , Weefsel , o. ; fig. Zamenstelling '
Schikking, Regeling , vr.
Tissutier, m. Lintwever , ns.
Tic , m. Bene plant.
Tirane , Titanium , m. zeker netaal , Ti..

Weven,

tasaium, o.
Titanite, m.. Geoxydeerd titanium, o.
Tithymale, tu. Euphorb-ia , Wolfsmelk , vr.
Titillant, te, adj. Kistelend. *---, Tin.

telend.
Titillation, f. Kitteling, vr. * — , Tinteling, vr.
Titiller , v. a. Kittelen , Prikkelen. * —'
V. n. Tintelen.
Titre, m. 7'itel, Eernaam, m. *—, Ti.

tel, Naam, m. * —, Opschrift, o.
* —, voor een boek , Titel, no.; van
hier: — courant, Doorloopende titel
(boven de bladzijden), m. s.—, Op.
schrift, o., Inhoud , m. boven een hoofd
naam van zekere kerken te-stuk,*—
Rome. *—, Bewijs, Voorregt,
Bewijsstuk , o. , Akte , vr. , Papier,
e.; van hier : — nouvel, Vernieuwing
van een regt , vr. * --, Regt , o.,
Grond, m.; A — d'achat, Volgens koopregt , o. ; van hier : Vous avez bien des
titres k y prétendre Gij kunt er met het
volste regt aanspraak op maken ; A —
de, Op grond van, Onder voorwendsel
van , . Ells , In de hoedanigheid van ; A
.- d'ofice , Uit kracht 'an zijn .anshs i

o. *—,
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Law officio; En -- d'office, In den vol.

sten zin. *_, in de munt, Gehalte,
o. * —, Keur, vr.
Titré , ée, adj. Die eenen titel heèft.
Titrer, v, a. Eenen eeretitel aan iets
verbinden, Iemand eenen eeretitel ge.

ven. * —, Iemand de voorregten schen.
ken, die aan zekere titels verknocht
zijn. *—, Magtigen, De vlagt of Het
gezag tot iets geven.
Titrier , m. in de kloosters , Bewaarder
der akten en papieren, m. * --- 5 Die
valsche bewijzen opmaakt, ns.
Titubation , f. in de aardrijksk. , Slinge..
,

ring, yr.

Titulaire, adj. Den naam van iets voerend, Titulair.. * —, no. Die den naam
van iets voert (hetzij hij het al of

niet bezit).
Tmése , f. in de spraakk. , Scheiding van
een zansengesteld woord, door een an-

der , (b. v. Ik zal ,het niet om kunnen
doen, in plaats van kunnen omdoen).

Tobire , m. een heester.
Toc , M. , als: Jeu du —, Tokkategle.
spel, o.
Toean , m. Zalm , die nog geen jaar cud

is, m.
Tocane, m.. ,jonge champagnewijn, m.

Tocony , m.. zekere lijnwaad.
Tocsin , m. Alarmklok , Brandklok , vr. ;
fig. Sonner le — , Alles in rep en roer
brengen; Sonner le — sur q. q., Tegen
iemand uitvaren , Het publiek tegen
iemand ophitsen.
Toddi , na. in Indië , Palmwijn, m.
Toge , f. Tabbaard , no., Toga, vr.
Toi, pr. Gif, U; zie Tu.
Toile, f. Lijnwaad, Linnen, Doek, o.;
— du lin , Linnen, o. ; -- de coton , Ka..
toen , o. ; Commerce de toiles , Linnen
-- de compte, Fijn lin--handel,m.;
nen , o. ; — cirée, Wasdoek , o. ; -peinte , Geschilderd katoen , o. ; ook:
Sits , Chits , o. ; — imprimée , Gedrukt
katoen o.; fig. C'est is -- de Pénélope,
'

Het is het web van Penelope. *--,
aan een' windmol., Zeil , o. * -- % als:
— d'araignée , Spinneweb , o. *—, voor
liet toon. , Gordijn, vr. en o. Scherm,
a. *—, Tent, vr., Tenten, vr. mrv.
*--, pl. Toiles, Netten, Jagtnetten,
o. meerv.
Toilé , m. Grond (van kanten), m- * --,
Bloem, vr.
Toilerie , f. Katoenen , o. meerv.
Handel in katoenen, no.
Toilette , f. Kleed over Bene kaptafel, o.
* — , Kapdoos , Toiletdoos , vr. * —,
.kaptafel , Tei let , vr. ; fig. Plies Ia - ,
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Iemands goederen weé pakken en been.
gaan. •— , Kappen, Kleeden, o. ,
Kleedij , vr. * —, Linnen, waarin la.
ken, enz. wordt gepakt, Zakje, o.
Toilier, m. Linnenkooper, m.
Toiiière, f. d innenk onpster , vr.

Toise , f. weleer , 14'laat van zes voet
Toise, Halve roede , yr, ; spr. W. On ne
liesure pas les homm-2s à la —, De grootte
doet her niet , Grotto ligchamen, kleine
yerstanden; pop. 1Vlescurer les autres à
sa — , zinderen naar zich zelven beoordeelen.
Toisé, m. Meting, vr. * —, Meetkunst,
vr. * -- , ée , adj. fig. pop. Afgedaan.
Toiser, V. a. 1WWeten (met eene wise); fig.
— un homme, Ie ;nand opnemen.
Toiseur, m. Meter, n;.
Toison , f. tracht, vr., Vlies, o.; van
hier: — d or, Gulden vlies , o.; Ordre
de la — (cd'or), Orde van het gulden
,/lies, vr. ; it a —, Bij heeft de
vliesorde.

Toit , m. Dak , o. • fig. fam. Dire sur les

toils, dan Jan en alleman vertellen'
* —, in eene kaatsbaan , .ftlak, o. ; fig.
Servir q q. sur les deax toits , Iemand
voorthelpen, *—, als: — à cochons,
Varkenshok , o. ; fig. Cette chambre est
un — à cochons, Deze kamer is een varkenshok.

Toitture , f. Dakwerk , o.
Tole, f. Plaatijzer, Geslagen ijzer,
Ijzer, I jzerblik , o. * —, Ijzeren

plaat, vr.
Tolérable, adj. Dragelijk , 1/erdrage•

lijk.

Graf, o.

Tombé , m. zekere danspas.
Tombeau, m. Graf, o., Begraafplaats,

vr. , Grafteeken , o. ; fig. Graf, . o. ,
Dood , m, * - -, on ; Lit en —, zeker
ledekant , Tombeau, vr.
Tornbelier , m. Stortkarre span , Karre•
man, m.

Tomber, V. n. Vallen , Nedervallen, Ster.
ten , J.Vederstorten ; fig. — aux genoux
de q. q. , Benen voetval voor iemand
doen , Nederig smeeh'en ; II ne peut -que debout, que sur sea pieds, Hij komt

altijd te regt. * —, elfvallen. *,Vallen, Rollen , Loopen , l^loeijen ; fig.
Vervallen , O vergaan, Geraken , Ko
Storten , TJ''orden ; -- malade -men,
— dais une maladie, Ziek worden , Bene
ziekte krijgen. * —, Vervallen, Gera.
ken , Overgaan, Verbasteren , Ontaarden , Vallen ; Cela ton be à rien , Daar
komt niets van; -- sur, lallen op;
ook: Op het lijfvallen, 4anvallen;
fig. Iemand (met woorden) aanvallen ;
—• sur q. ch. , Iets aantreffen , vinden
ontmoeten ; van hier : Êue bigin tombé,
Het goed getroffen hebben ; Cela m'est
tombé sous la main , Dat kwam mij in
de hand ; Si vot?s tombez sous ma main,
etc. , Indien ik u hier of daar ontmoet, enz. , Indien ik met u in aan
kom ; fig. Tout le poids est tom--raking
bé sur mol, De geheele last rust op
mij; Toute cette famille gist tontbée sur
mes bras, Die gelieele familie is tot
mijnen last nekomen. * , Vallen
Zich verstrikken, Geraken; van hier:
— d'accord avec q. q , Iet met iemand
eens worden ; -- Mans le sens on le sen.
timent de q. q. , Iemands gevoelen om
lallen , Toevallen , Tref--helzn.*—,
fen; van hier : La fête tombe un dimanche, fier feest valt op eenen zon
lallen , Sneuvelen, Sneven,-dag.*—,
Bezwijken , I'erwoest worden , T%erd áwí j nen; van hier : — en ruines, Vervallen. * —, Afnemen, Vervallen , I7er.
zwakken, Verouderen. * — , . Vallen,
Verminderen, Verflaauwen, Ophouden;
van hier: Le jour tombe, De avond
valt, De zon neigt ten ondergang.
*—, Vallen , ,gijn aanzien verliezen
ook: ('allen , Uitgefloten worden.
Zweven.
Vallen , Hangen , Golven
* —, in den bijbel, Vallen, Z ondigen.
—

Tolérablement , adv. fam. Dragelijk , Ta.
melijk , Redelijk.
Tolerance, f. Toelating, Vergunning , vr.
*—, 1erdraagzaamheid, vr. *—, Toe.
lating van alle godsdiensten (in eenen
staat), vr,

Tole ant , te , adj. Verdraagzaam. *—,
Inschikkelijk , Meegaande.
Tolérantisme , m. Stelsel van verdraagzaamheid , o.
Tolbrer, V. a. Verdragen, Lijden, Ge
Toelaten.
-dogen,
Tolet, m. scheepsw. , Riempin, yr.
Tolière , f. Dolboord, o.
§ Toflé, m. fam., als: Crier — sur q. q.,
Weg met hem roepen.
Tollenon , m. bij de ouden , Wip aan eenen put , vr.

Tolletière, Toltière , zie Tolière.
Taman , n. in Perzië, zekere som yan on.
geveer f

TOMB
Tombe , f. Grafsteen, m. , Zerk, vr. *—^

22.

Tombac , ray. Spinsbek , Tombak , o.
Tombant, te, adj . Va/lend, ,Afvallend.

,

*—, in eenige figuurlijke en smeekt =oordelijke uitdrukkingen , als : — du hautmal, De vallende ziekte hebben; — ce
faiblesse, Zeer zwak zijn; Faire -- lea

TOMB
armes des mains à q= q. , Iemand antiva penets , bevredigen ; Faire — la plume
des mains,De pen doen nederleggen; Cela
tDmbe sous les sens , Dat valt onder
de zinnen , is duidelijk; Cette maison
est tombée en quenonille , Dat huis bezit geene mannelijke erven; La couroune tombe en quennouille , De kroon is
ook erfelijk in de vrouwelijke linie;
Ce mot n'est pas tombé a terre , Dat
cv-oord is niet te vergeefs gezegd;
-- de fièvre en chaud mal, Fan den wal
in de sloot raken ; — de son hout , Mal
staan te kijken; Les bras use tombèrent,
Ik stond onbewegelijk van verbazing;
— des nues, Verbaasd staan , Staan te
kijken , alsof men het te Keulen hoort
donderen; II semble tombé des nues,
blij weet niet, hoe hij zich houden of
aan Wien hij zich wenden zal (in een
gezelschap) ; I1 est tombe des nues, dij
is uit de lucht gevallen (d i. niemand
kent hem); Quand la poire ent refire , it
faut qu'elle tombe , Wanneer eene zaak
eenmaal tot eene zekere hoogre geko.
men is , moet zij uitlekken. * -- ,
sclaeepsw, . , als : Le mac tombe , De
mast hangt over , slingert ;. -- sous le
vent , man lij vervallen. * --, bij
drukk., als : -- en page , Zoodanig zet
dat het slot, op eene gepaste hoog.-ten,
is der bladzijde komt.
Tombereau , m. Stortkar, Drekkar . Vuil
vr. * _, Stortkar vol , 1'r.-nis.kar,
* --, bij vogel. , Net , enz. , waarmede
men deswinters op de sneeuw vogelen
vangt, o.
Tomberelle ,f. Patrijsnet, o,, zie Tonnelle.
Tome, m. zekere afdeeling van een werk,
Boek , o. , 4 fdeel i ng , vr. ; fig. fam.
Faire ]e second --- de. q. q. , Iemand na.
bootsen en even zoo varen ais hij.
?iomenteax , use, adj. in de ontleedk.,
Wollig , Fluweelachtig. * -- , in de
planut. , Wollig.
5 Tomentucn, m-. Wollig weefsel, o.
Tomme, f. Klomp luchtig stremsel., m.
Tomotocie , f. Keizersnede , vr.
Tomon , m. , alt; : -- pute , zekerewortel.
Ton, Ta, pl. Tes , pron. puss. Uiv , Uwe;
Ton ame, Uive ziel, vr.; Ton , m. Toon,
,Klank , r.. Geluid , o. ; -- de. maitre ,
Meesterachtige toon, us: * —, in de
letterti. , Toon, Trant, m. *—, 'Toon,
sn. , Gewoonte , Manier, yr, ; Donner
ie —, .Den roan geven_; Le. prendre
sur uti —, Penen zekeren toon aanne.
men ; fig. Faire chanter q. q , sur nu
autre —, Iemand een ander liedje doen
Zingen i. Prendre des tons, Ziek veel la.
,
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veranderen. * . , in de toonk, Toon,
m. * —, Stemstok , m. °—, in de schilderk. , Kleur, treriv , v r . * —, in de
genees'%. , Toon , on. * -- ; scheepsw. ,
hemmer en top van eenen mast , tea.
Tonalchile , in. soort van Guineapeper.
To-nari;► n , m. bij de ouden , zekere f slit.
Tonca , ni. Toncaboon , vr.
Tondaille, f. Scheerwol, Wol, vr`
Topdeur, m. Scheerder, na.
Tondin, m. Bies (onder. aan Bene zuil),
vr. * —, zekere rol of cilinder.
Tondre , V. a. Sc heren , zie Brebis. * —,
hij is monnik go.
fig. Ii s'e.n fait.
worden.
Tonga , no. , ook: Feve de —, zie Tonca.
Tonicité , f. in de geneesk. , Tonici t ei t, vr.
Tonilière , f. zekere schuit.
Tonique , ads. Gedurig gespannen. • —,
De:r toon of De spanning bevorderend,
Tonisch. * — , m. Tonisch middel , o.
* —, adj. f., als : Note —, on: * ---, f•
Grondnoot, vr.
Tonlieu, m. zeker rsgt, Staangeld, o.
Tonnage, m. T onneeeld, o.
Tonnant, te , adj. Donderend.
Tonne, €. Ton , vr., Vat, o. ; van hier:
— d'or, Ton goads (d. i. f ioo,000).
Tonneau, in. Ton, vr. , IZast, o. *--,, In
den hand. , om de grootte van een schip
te bepalen , Ton , vr.
Tonnelage, m. Tonn.ewvaren , vr.- nseerv.
Tunneler, V. n. Met het net patrijzen
vangen.
Tonnelet, m. sieraad aan de Romeinscho
kleederdraagt.
Tonneleur , m. Jager, die met patrijs
netten jaagt, in.
Tonnelier, in. Kuiper, ns.
Tounelle, f. hier en daar , Zomerhuisje , o.
*—,. Patrijsnet, Os *--, 4fgezette
plaats, Weer , vr. *—, in glasblaz.,
Gewelfde oppeninz aan een' snseltoven,vr.
Tonnellerie , f. Kuipen , Kui persambacht ,
o. , kuiperij , vr. *_,Werkplaats van
eenera kuiper , vr. , Kuipers-winkel , vs.,
Kuiperij, vr.
Tonner , V. imp. et n. Donderen ; fig. Donderen, Schreeuwen, Uitvaren.
Tonnerre, m. Donder, 'n. ;- Coup de --- s
Donderslag , m.; f€g. Voix de --, Don.
derende stem , vr. * -- , Bliksem , M.
* —, Kamer (zaan een' geweerloop) , vr.
Tonotechnie, f. Kunst , om een vauzijk'.
stuk op saner c/lin der te zetten , yr.
Tonsillaire, adj. Ilan de Amygdales.
Tonsilies, f. pl. zie Amygdales.
Tonsure, f. Krutusc«erissg , ;vr.
Tonsurer, V. a. De kruin s`rhere •
--,
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Tonte , f. Scheren, o. , Schering, 'ir. * —,
(Afgeschorene ) wal , vr. * -- , Schaap scheren , o. , Scheertijd , tn. * --, ff j
ze van scheren, Schering, vr.
Tontine , f. ze'erc l jfrence met repten
van vermeerdering voor de langsflesvenden, Tontine, vr.
Tontinier, m. Deelhebber eener tontine,m.
Tontinière , f, .Deelhebster eener tontine , vr.
Tontisse , f. Wollen tapijt, o. ; van hier:
Papier —, Behangselpapier met vollen
figuren, o.
Tonture, f. Scheersel , Hetgene van iets
afgeschoren wordt , o., Scheerwol , vr.
* —, scheepsw. , Ronding, vr.
Toparchie , f. w. gekir. , Plaatsbestuur, o.

Toparque , in. w. gebr. , Plaatsbestuurder, m.

Topaze , f. Topaas, m.
Topazolite , Topazolithe , F. soort van
granaat.
Tope, interj. Top!, We/aan!
Toper, V. n. Den inzet in het spel hou.
den; van hier: Tope, Top, Ik neem
het aan ; Tope et tingue , Ik houd hot;
ook: Naam van zeker dobbelspel, fig. fam.
Toestemmen , Genoegen nemen (in, a).
Tophacé , ée , adj. Tufsteenachtig
Topinambour, m. cone plant, Aardappel, m.

Topique , adi. Uitwendig ; Remède --, on:
* — , m. Uitwendig middel , o.
Topiques , m. p1. Verhandeling over de
gemeene plaatsen, vr.
Topographe, m. Plaatsbeschrijver, m.
Topographie, f. Plaatsbeschrijving , vr.
Topographique, adj. Plaatsbeschrijvend,
T poiraphisch.

Topraky, m. in Turkije, Provinciale troepen , m. meere.
Toque , f. soort van kleinen fuweelen hoed
met een' smal/en rond.
Toquer, V. a. enkel in : fig. Qui toque
run , toque l'autre, Die don eenera be•
leed/go, beleedigt den anderen.
Toques, in. zekere muts der boerinness.
* -- soort van kinderonuts.
Toqueux , m.- bil raffia, Rakelijzer, o.
Torche, f. zie Batine. *—, Toorts, Fak-

kel , vr. * — , Wi schlapje der schildor: , o. *--, Rnl (ijzerdraad, enz.), vr.
Torche•cul, m. 4arswisch, m. , Servetje,
o. ; fig. fam. Iets zeer slechts , o.
Torche-nez , m * Prang ij zer , o. , 1Veusni j . per, m.
Totcl;e-pinceau, m. Wlschlap der schil.
der:, m.

Torcher, V. a. pop. , 4fwitschen , .dfvegen i fig. ,Cnceijen, Zama nflo sen i ook :

Rotsen , Ranselen. * --., bij nietsel.,
Met klei pleisteren of metselen.
Torchère, f. zeker gereedschap, Stomme
knecht voor kaarsen , enz. , Kaars drager, m.

Torches . f. pl. Flertekeutels, m. meen'.
Torchis , m. Pleisterklei , vr.
Torchon, m. Laatdoek , Wrijflap M.
Torciner, V. a. (Glas) ineen draaijen.
Tordage, .m. Twijnen , o.
Torde , f. Teuwring (aan de ra) , ns.
Tordeur, m. Twijner, m.
Tordense , f. Twi jnster, vr.
Tordion , m. zekere luchtige dans.
Torclre, V. a. Draaien, Ineen draaijen ;
Wringen van hier: — le cou, .Den
nek omdraai j e n ; — la bouche , Den mond
verdraaijen; fig. Wringen, Kwellen,
Draaijen ; spr. W. Ii ne fait que — et
,

analer, Hij slaat het maar naar binnen zonder te kaauwen. *,Verdraai..
jen ; fig. — ene toi, etc. , Eene wet
verdraaijen.

Tordu , ne , adj. zie Tors.
Tore , m. Voetring eener 'zuil , m, *—,
van sommige vruchten , zie Réceptacle
cylindrique.
Toreumatographie, f. Beschrijving en kennis van de oude

basrelieven

, vr.

Tormentille , f. geslacht vats planten,

IVitte wilde ma/uw, vr.

Toron , m. Streng (van Benen kabel), vr.
Torpeur, f. herstijving, Gevoelloosheid,
vr. fig. Gevoelloosheid , Traagheid, vr.
Torpilie , f. soort van vi sch , Kramp
M.

-visch,

Torque , f. Rol (koperdraad), yr.
Torquer, V. a. (Tabak) zamendraailer. ,
spinnen.

Torgaette, f. (Hoeveelheid zeevisch in
stroe gepakt , vr. * —, al:: .-- de tabac, Tabaksrol, vr.
TorgUeur, m. Tabakspinner, no.
Torréfaction, f. Drooging , vr.
Torréfier , v. a. Bij het vuur droogen.
Torre.in, m. vreemde stof in een leiblok , vr.

Torrent, m. Vloed, Stroom, ns.; fig.
Vloed, Stroom, M.

Torride , adj. , als : Zone -- , Verzengde
luchtstreek , vr.

Tors, se, adj. Gedraaid , Verdraaid; fig
Cou —, Huichelaar, m. * —, in de
bouwk. , Gedraaid, Schroefvormig. use
ook Torte.
Torte, in. Romp van een standbeeld, ns.
Torser, V. a. Schroefwijze maken.
Tort, m. ongelijk , (Jnregt, o.; Faire -,

a, Verongelijken. *_, Schade, yr.,
adeel , o. — Strijdigheid met de

TOTJC

TORT
waarheid, vr. ; in: Avoir — Ongelijk
hebben; Mettre q. q. dans son —, Doen
zien, dat iemand ongelijk heeft. * —,
Onregavaardígheid, Onbillijkheid, Ver
vr.; spr. w. Le tnorc a tort- -hedi,
jours —, Een doode kan zich niet ver
absens ant — , De afwe--deign;Ls
zigen kunnen zich niet verdedigen; A
—, Ten onregte, Onbillijk; A — ec à
travers , In het wild , In het honderd.

Torte, adj. f. vulg., in plaats van Toren,
zie Tors.
Torticolis, m. Scheeve nek, ns. *—, adj.
Die een' scheeven nek heeft.
Torgi1e, adj. Kunnende ineen kronkelen.
Tortillage , tn. [Verwarde voordragt, vr.
Tortillement , en. Draai j i ng , Ineondraai jinx , vr.; fig. fam. Draaijerij , Uit
vr.
-vlugt,
Tortiller, V. a. Ineen draaijen , Draai jen.
* —, Een pengat openen. * — , V. n.
fig. fam. Omwegen maken , Uitvlugten
zoeken.
Tortillére , f. Kleine slingerlaan , vr.
Tortillis , m. Gedraaid sieraad, o.
Tortillon , m. Wrong (op het hoofd) , vr.
Tortionnaire, adj. bij regtsgel., Geweld
Onbillijk.
-daig,
Tortionner , V. a. ongebr. , Mishandelen.
Tortis , m. Zamengedraaidé draden , M.
meerv.
Tortu, ue, adj. Scheef, Krom, Gedraaid;
fig. Scheef, flveregtsch. * —, Kron.
kelend.
Tortue, f. geslacht van dieren, Schild.
pad , vr.; fig. fam. A pas de—, Traag,
Langzaam, Met trage schreden. Met
boden schoenen. * — , bij de Rom.
Stormdak , o.
Tortuer, V. a. Krommen, Krom buigen.
*— (se), V. pr. Krom tinorden, Krom
groeijen.
Tortueusement, adv. Kronkelend, Bogsig.
Tortueux, use, adj. Kronkelend , Bogtig;
fig Krom, Verborgen. *--, in de plantk.,
Gebogen.
Tortuosité , f. Bogtigheid , vr.

Torture , f. Foltering , Pijniging , vr.
* —, Pijnbank , Pijniging , vr., zie
Question; fig. Mettre son espric sa la —,
Donner la -- à son esprit , Se doener la
—, Zijnen geest pijnigen.
V. a. Op de pijnbank spannen,
Pijnigen , Folteren ; enkel nog gebr.
in het vert. deeltra. (Torturé, ée, Ge
fig. in : — le sens d'un-folterd),n

Torturer,

Den zin van een woord geweld
aandoen; — un texte, Benen tekst verdraai/en.
en.
Toruletux , use , adj. Langwerpig , vast,
Thor,
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gezwollen on zaamsgerrokken zonder gelediugen.
Tory, m. aanhanger van Karel den UI.,
Tory, m.
Toscan , ne, adj. Toskaansch.
Toets, m. Gezondheid, vr., Toast, m.
* — , m. scheepsw. , Roeibank, vr.
Toster, V. a. Eenen toast instellen. *.-,
V. U. Drinken, Klinken.

Tostion , zie

'i orréfaction.

T8t , adv. Vroeg , m. ; -- on tarsi , Vroeg

laat ; 'Trop — , Te vroeg; Assez —,
Vroeg genoeg ; Plus —, Vroeger, .Eerder. * —, Snel, Spoedig.
Total, le, adj. Geheel , 41geheel, Ganseh,
,Volkomen ; Somme totale , Wanneer men
alles rekent. —, m. Geheel , o. '—,
Geheele som , Som , vr. , Totaal , o.;
fain. Au —, En —, Over het geheel ge
of

Totalement, adv, Geheel, Geheel en
Gekeellijk, Ganschelijk.

-nome.
al,

Totalité , f. Geheel , o. , Geheele som
yr. , Geheele bedrag , o.
Towage, m. Opslepen, Boegseren, o. *—s
,Inkerkorting . vr.
Touaille, f. Handdoek, m.
Touange, Touante , f. zekere Sinesche stof.
Touc, zie Toug.
Touchant, te, adj. Treffend, Roerend,
iartroerend , Zielroerend, maandoen•
li f k. * -- , in de wisk. , als : Point -Raakpunt , o. * -- , prép. Betreffende
1langaande, Belangende , Rakende, Over, Nopens, Ten aanzien van, Met
opzigt rot, Betrekkelijk.
Touche, f. Snaar (eener luit, enz.), vr.
* _ , aan een orgel, enz. , Toets , vr.,
Klavier, o. *—, Toetsing, vr., Toets,
m, var, goud, enz. ; van hier : Pierre
de —, Toetssteen, en.; (ook : fig.) * —,
Stokje, Wippertje, o. *--, bij schild.,
Oplegging der kleuren , Voorstelling,
vr. * —, bij drukk., Opdragen van den
inkt, o. * --; Kudde vette ossen, vr.
*—, Griffel, Griffie, vr., Griffe, O.
Grift, vr. * —, krijspen, yr.
Tonchaux, m. Toetsnaald, vr.
Toucher ,tn. Gevoel, a. *—, in detoonk. i
Wijze van spelen, yr. (op een orgel
en dergelijke.) 'fl—, bij vroedm., Onderslaan , Onderzoeken, o• * —, als:
— an bois , zie Prayer.
Toucher, V. a. et n. Voelen, Raken, .4anraken; van hier: Se — dans la main,
Elkander in de hand slaan; ook: Elkander da hand geven ; — b , 4anrakeos,
Reiken aan ; ook: 4anraken, Aanroeren , Er afnemen; ook. Doen aan , De
* —,
hand slaan aan , Veranderen.

TOUC
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4angrenzen, Aanraken, 4anstoote't,
.Manpalen. * -, dandrijven, Voort.
drijven , Drijven. * -, Slaan. * - ,
.liespelen, Spelen op. * -- , Naderen,
.Dig: zijn bij (h). * --, Behandelen,
Uitdrukken. *-, Vermelden , Gewagen „pan , Panroeren , .Reppen van ; fig.
Ti effen , Bewegen , maandoen , Roeren,
Indruk maken op; ook : Treffen , Ver.
rukken, Betooveren, Bekoren. *-,
Betreffen, 4angaan, Raken. *--, Veravant zijn met; fig. mangaan, Betreffen. *—, Ontvanjen, Beuren. *(se), v. pr. - Elkander raken. * - , in
verscheidene figuurlijke of spreekwoor.
delijke uitdrukkingen , als : Faire -une chose nu doigt et à l'oeil, Zoneeklaar doen zien , Doen tasten en vee_
Zen ; Cette fille ne touche pas des pieds
t terre , Dit meisje zweeft over den
grond; 11 n'a pas I'air d'i -, On ne
dirait pas qu'il y touche, Iiij weet zich
behendig te vermommen; Certe affaire
ne touuchera pas à terre, Deze zaak zal
gemakkelijk haar beslag krijgen ; - la
grosse corde, Het vooilnaamste, punt
aanroeren; I1 ne faut pas -- nette corde.
1à, Men moet die snrtar piet roeren.
* --, in onderscheidene kanstuitdrukkin•
gen, als : Le vaisseau touche, Het schip
stoot op den grond ; - á une cote, Op
eene kust ankeren; - It on port, In eewe haven binnen vallen ; - le corn pas,
De kompasnaald strijken , laden ;
-- de 1'or, etc. , Goud , ene. toetsen;
-- maigre, freinig ijkt op de letters
doen; Le cerf touche an bois , Het hert
schuurt zijns horens.
Toucheur, m. Drijver, tas.
Toucoi, int. bij jagers, Stil!
Tone, f. vaartuig op de Loire. *7,
Pont, Veerschuit, vr. *—, Boegje.
ren , Opslepen, o.`
Touée, f. Boegseerlijn, vr. , TVerptros ,
ns.; Cable de grande -, Daagsch touw, o.
Toner , v. a. Boegseren , Opslepen, Op 't
sleeptouw nemen.
Touffe, f. Digte kruin der boomen , Lom
vr. *-, Digs l oschje, o. *-,-mer,
hoopje, o. , Koppel , m. * --, Bosje, o.
Bos, m. *--, in het zuiden , Stikdamp,
m. welke de zijdewormen doodt, ns.
Touffu, toe, adj. Dik , Digt, Loozinerrijk.
Toug,tu.Paardenstaart(als standaard),ns.
Toujours , adv. 4ltijd , altoos , Steeds;
yan hier: Pour -- , Voor altijd, * --,
Intusschen , 1 Widdelerwijl , Ondertusschen. *- , Ten minste , In alen gevalle,` spr. W. -- va qui danse , ..life
baatjes helpen; -- pdche qui en prend

vn , Beter een half ei dan een ledigs
dop , Een stuiver is ook geld.
Toulet , zie Tolet.
Toulette , f. zekere katrol.
Toupet, m. Kuif, vr. , Toupet, o. *-,
van een paard , Haar tusschen de osren, o.
Toupie, f. Priktol , Tol, Werptol, m.
* _-, zeker werktuig om op zee den
horizon waar te nemen.
Toupillon , m. Kuifje , o. * -, , Verwarde
takken van eenen oranjeboom , nn. mry.
Toupin , m. Touwslagers slee , vr.
Tour , f. Toren , m. ; fig. fam. — de Babel,
Toren vara Babel, Poolsche landdag , m.
* — , in het schaalesp. , zie Roc.
— de Babel ets de Babylone , zekers
slak, vr.; -- de Copenhague , eene schelp.
*_, m. Omwenteling, Omdraaijing,
vr., Omloop , sn.; -- da soleil , Omloop
der zon, m.; -- de roue, Omdraaijing
zaan een rad , v r . ; van hier : Cette
voiture va à -- de roue, Dit rijtuig
gaat langzaan; 11 n'y a qu'un -- de
rose d'ici là, liet is niet ver. *-,
,Kronkeling, Draaijing , Omwending,
Omkeering, Bogt, vr.; Des tours et des
retours, Kronkelingen, vr. ncrv. ; van
hier : A -- de bras , Met al de kracht
des arms ; -En un -- de main , In een
oogenblik. * -, Beweging, Wending,
Wandeling , vr. ; Faire nu - dans Ie
jardin , on -- d. jardin , Den tuin doorwandelen; - de promenade, Wande ling, vr.; van, hier: Aller faire un -de promenade, Gaan wandelen.
Uitstapje , Reisje , Toertje , o. ; van
hier: spr. w. , II ne fera point cela ,
qu'il n'ait fait ses quinze tours , Eer
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hij zulks doet, zal hij volgens zijne
gewoonte vele nuttelooze zaken ver -

rigten. * -, in het spel, als: - de

triccrac , Eene tiktak-partij van twaalf
gaten ; Jouer un —, Eene rondte spe
Omtrek, Omvang, Omkring,-len.*,
m.; van hier: Deux lieues de, Twee

mijlen in den omtrek; Faire le - de...,
Onsreizen, Omvaren, Ornwuandeien, Om-

gaan, Omzeilen , Rondreizen, Rond
fam. Faire son - de France, (van-gan;
Benen kunstenaar, enz.) Frankrijk doorreizen; Faire soos - d'hopitaux, (van
eenen wond/s.) De heelkunde in de hos -

pitalen loeren. *--, Behangsel, o. ;
-- de lit , Behangsel van een ledekant,

o. * -, als: -- de l'échelle, Ruimte vats
drie of vier voet naast een gebouw,
welke aan den eigenaar van het gebouw
toebehoort, vr. ; -- du chat, Ruimte
rats eersen halven voet tusschen ovens,

TOUR
enz. en de muren der belendende ge•
bouwen, vr.; -- cle la souris , Kleine
ruimte van twee of drie duim tusschen
een sekreet en den muur , vr. * ---,
naam van verscheidene dingen , die
rond zijn en tot kleedin s; of opschik
dieners; als: -- de gorge , Halskraag,
JYalsdoek, rn.; -- de cheveux, Toertje,
Pruikje, o. *--, Behendigheid, Vlugheid, vr. , Toer , m. ; — de passe passe ,
Goochelaarskunstje , o. ; — de force,
Verri fting, welke kracht vordert, vr.;
fig. G'esc un -- de force , Daartoe wordt

moed vereischt. • Trek, Treek,
Streek , m. , Poets ,vr.; jouer (d') un -t q. q. , Iemand eens poets , eenen trek
spelen; fig. -- de maitre Gonir, Listige trek , m. ; — de bacon , Buitenkant.
je , o.,'zie Bacon. * -- , van eens zaak
Wending , Rigting , vr. ; Prendre on —
favorable , Eene gunstige wending neme n. *---, in de letterk. , Wending,
Schikking , Regeling , vr. ; -- poétique ,
Dichterlijke wending, vr.; — d'esprit,
Rigti ng van den geest , vr. * --, Beurt,
yr.; Vous acres votre --, Het zal uwe
beurt ook worden , zie ook Role ; — à
—, Beurtelings , Bij beurten , Na elkanderen. * _ , Draaibank , vr. ; Fait
an —, Op de draaibank vervaardigd,
Gedraaid ; fig. Schoon , Bevallig ,
Welgemaakt. * — , bij bakkers, Tafel
tot het opslaan van het brood , vr.
* _, zeker rad der pottenbakkers,
.Draaischijf, vr. * --, bij waswerk. , een

TOUR
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Tourdille , adj. , als: Gris —, Lijster

-

graauw.

Tourelle, f. Torentje , o. ; van hier: —
de dome , soort van lantaren aan eens
wentel trap. * _, pl. Tourelles , zekere
uitspringende doelen.
Tourer, v. a. (Deeg) herhaalde malen

toevouwen.
Tourer, in. Boutje aan de stang van

eenen toom , o. Rondsel , Raadje , o. * --, Rad der steensnijders , a.
* _, Roeipen , vr. , Dol, m. *--,
Ring , M,

Tonrie, f. Sterkwaterkruik , vr.
Tourière , f. Oppasster in een kloostervr.
Touiilion, m. Draaibout, vs., Ijzeren
as , vr. * --. Oor (aan een stuk ge -

schut), o.
Tourrr.:aline, f. zekere steen , welke niet zeer

zware ligchatren aanteekt,, weshalve
enen hem ook : Pierre de centres, Ainnant
de cendres (als zeide enen : dschsteen,
Aschdiarnant , .elschtrekker) heeft ge

-noead.

Tourvent, m. Kwelling,, Pijn , Foltering,
vr. *--, Straf, Foltering, vr. *—,
Zielssnsart , Foltering , Kwelling, vr.,
Zielsverdriet , o. ; Tournacus amoureus,
,Liefdesvaart

,

vr.

Tourmentant, te, adj. Kwellend , Marte-

lend.
Tourinente, f. scheepsw., Storm, na.
Tourmenter , v. a. Folteren, Pijnigen,
Martelen.

Kwellen, Plagen ; Etre

tourmenté de la goutte , Met de jicht
gekweld zijsi. *— , Kwellen, Plagen,

cilinder of rol. * -- , als : — mobile,
Lastig vallen. * — , Kwellen Foltezekerliijschtuig. *--, in de kloost.,Draairen , Verontrusten, Beroeren. s —..,
lade , vr. , Draai kasj e , o. * —, als :
Hevig bewegen, Schudden, Schokken,
— de reins , Verrekking der lendenen,vr.
Slinge'en. *—, bij schild., als : -- les
Touraille , f Droogplaats , vr. , Eest , sis.
couleurs , De kleuren op nieuw over.
in eene brouwevij.
verwen en daard: or aan dezelve hare
Touraillon, in. Gedroogd mout, o.
frischheid en glans benemen ; van hier:
Tourangette, f, soort van sergie.
Attitudes tourznentées, Gedwongene hou Tourbe , f. Turf, isa.
dingen , vr. mee'v. * — (se) , V. Pr•
Tourbeux , use , adj. Turfachtig ; Marais
Woelen, In eene gedurige lteweging
—, Turfveen, o.
zijn; ook: Zich kwellen , Zich ver
Tourière , f.. Turfland, o. , T7eengrond , m.
; ook: Le bois se tourmeute,-ontruse
To«rbillonn , in. D^t'arlissg van den vind
liet houtwerk trekt (krom).
of het water, vr, ; van hier: Dwari.
wind , Draaiwind ,' Wervelwind , in. ; Tourmenteux , use , adj. scheepses. , On.
stemmig.
ook : Draaikolk, Maalstroom , w., zie
Tournant; -- mag iét1que, De zich be- Toctrmencin , m. scheepses. , Boegsprietssteng, vr.
wegende nsagnetische vloeistof om ee4
tien zeilsteen , Werkkring van den Tournage , m. scheepsw. , Kruishout , o.
Tournailler , v n. fain. Heen en weer draai.
zeilsteen , na. ; fig., Stroom, Vloed
jen, Drentelen. .^
slaalstroo'n , in. ; Etre dans le — , In
eenen maalstroom zijn. * —, in de wijs. ^ Tournaire , adj. Eenen post op zs1ne beurt
beklee.dende.
begeerte Stofdeeltje , dat zich om zij.
,le elge: se as beweeg , o. * —, in de ont. Tournant, m. Kromte, Bogt, vr,, Hoek,
„n, * ,. Plaats , om met een rijtuig te
leedk , raam van zokere kleine vaten.
,

,

.-
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wenden , vr. ; Prendre mal son , Het
verkeerd aanleggen , om een rijtuig te
wenden, yr. * --., Maalstroom , Draai
als: Ce moulin a deur-kol,m.*
tournans , Deze molen heeft twee rade.
ren. * --, Rolsteen , m. * - , Draaipaal, Draaiom , rn. * - , te, adj. Draai jend ; Pont - , Draai bruin , vr.
Tournaser , V. a. Glad draaijen (aarde
-werk).
Tournasiu , m. Werktuig om aardewerk
te draaijeu, o.
Tournasine , f. Stuk klei om aardewerk
te maken , o.
Toorné , ée , adj. , als : Bien - , Welgemaakt; Mal -, Mismaakt , Misvormd.
Tourre -à-gauche, m. Schroefsleutel , m.
Tournebout , m. Grondschalmei , vr.
Tournebride, m. soort van herberg bij
•
een slot.
Tournebrochè, m. Draaispit, o., Spitdraaijer , m. *--, Bond, die in het
rad van een spil loopt, Spildraaijer, m.
Tournée, f. Rondreis , Omreis , vr. *-,
inzonderh. van ambtenaren , Reis, Rond
vr. * -, ook van kooplieden ,-reis,
reisbedienden, . (jaarlijksche, enz.) Reis,
vr. ; I1 eet en --, Bij doet zijne gewone reis; fam. Gang, m., Boodschap, vr.
(die, men in Bene stad te doen heeft).
a -, als : Grandes tournées , zekere af.
Zetting met palen, om visch te vangen,
I, ischweer , vr.
Tourne-feuiller , in. Lintje (in een boek
ter aanwijzing der bladzijde, waar
men gebleven is) , o.
Tournefil , m. Vierkant slijpstaal , o.
Tournelle, f. Torentje, o. * -, weleer,
Kamer van het halsgeregt te Parijs, vr.
Tournemain, m., veroud., enkel in: En
un ---, In een oogenblik.
Tourner, V. a. In het rond bewegen, Om =
draaijen, Draaijen; - une roue, Een
rad omdraaijen. * - , van verscheidene
andere bewegingen, Draaijen, Wenden,
Keeren, Rigten; van hier: - bride,
(van iemand te paard,) Ornkeeren; fig.
. la tête à q. q. , Iemand het hoofd doen
draaijen, omloopen, Henn baloorig maken ; ook : (- le eerveau h q. q.) Iemand
het hoofd op hol brengen , hero gek
maken ; -- le dos it q. q. , Iemand den
rug toekeeren ; fig. Iemand den rug toekeeren, 11cm verlaten ; — le dos (aux
ennemis) , Plugten , De vlagt nemen,
Op de vlagt gaan; -- téte, Omkeeren ,
(om weérstand te bieden ). *—, Wenden , Keeren , Rigten , Doen gaan of
loopera. * --, Omkeeren, Omdraaijen;

- la main,
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De hand otakeeren; sens

dessus dessous, Het onderste boven koeren; fig. - la médaille, De zaak om
Uit een tegenovergesteld oog -kern,
beschouwen; -- casaque , f7an Partij-punt
veranderen, Eene andere partij kiezen.
*--, Iwan gedachten doen veranderen,
Tot andere gedachten brengen; van
hier — q. q. à son gré , Iemand tot
zijn gevoelen overhalen. *. , Onder.
zoeken , Ondervragen ; — de tons les
sens , c8tés , Iemand van alle kanten
onderzoeken, ondervragen , Hem aller
voorslagen doen ; et retourner.-lei
Keeren en wenden. a.., Uitleggen,
Duiden, Verklaren; - en mal, Ten
kwade duiden. * —, Eene wending ge
aan; van hier: -- en ridicule, Be.-ven
lagchelijk maken ; — en raillerie, Schertsen of Spotten met. * —, op eerre draai
:

Draaijen. *—, in de letterk.,-bank,

Bene zekere zoending geven aan. °-,
V. U. Draaijen , Wentelen , Zich om.
draaijen. *—, Zich wenden, Omkeeren , Draaijen ; - á droite , Regts omkeeren, Do regterhand omslaan , Regts
gaan ; fig. — à tout vent , — comme
ure pirouette, Met alle winden waai jen; fig. fam. — autour du pot, Niet
ter zake komen, Er om heen draaijen,
fig. — du c8té de q. q. , Iemands zijde
kiezen ; I1 ne sait plus de quel c8té —,
Hij weet niet meer, wat hij zal aan vangen, * - , Eene zekere rigting ne
goede rigting-men;()Bi,E
of wending nemen ; van hier : -- a ...,
Uitloopen op..., Dienen tot,.., Uit
ook -va:lento.,4fp ;
Komen in ... ; -- en Habitude , Rene
gewoonte worden ; La téte lui tourne,
Het hoofd draait heen, Hij duizelt;
ook: Zijn hoofd is op hol, Hij is gek;
ook: Het hoofd loopt hem om; L'es•
prit lui a tourn6, Hij heeft zijn ver.
stand verloren. * --, Bederven , Ver.
anderen, Zuur worden 5 Schiften. *---,
van vruchten , Kleuren , Kleur krijgen.
* - (se) , v. pr. Zich wenden, keeren,
rigten ; ook: Zich omkeeren; Se —
contre q. q. , Iemand bestrijden , Hem
aanvallen , Hera vijandig worden; Se —
du cóté de q. q, , Iemands zijde kiezen;
fig. Ii ne sait de quel cBté se —, Hij
weet zich niet te keeren of te wenden;
ook.: 1-Jij weet niet , wat hij beginnen
zal; Se --- vers Dieu, Zijne toevlubt
tot God nemen. * -- (se) , Veranda.
ren , Overgaan , Verhoren.
Tournesol, m. Zonnebloem, vr.
Lakmoes, e.
Tournette, f. Draaitafel, vr. * — , Has
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TOUR
pel, m. * ---, Draaikool (voor een
eekhorentje), vr.
Tourneur , m. Draai /er , Kunstdraaijer,,
Th. *--, Draaijer, m.
Tournevent, m. Gek (op Benen schoor
-sten),m.
Tournevire, f. Touw, om het anker te
rijten, enz. , o.
'Iournevis, w. Schroefdraaijer, m.
Tourniquet, ,n. Draai om , M. * --, bij
wondh., Werktuig om den loop des
hloeds te beletten, 'Tourniquet , o. *-,
soort van haspel. * -- , van een orgel,
Sterhamertje, o. *—, Spaansche rui•
ter , Friesche ruiter, m. zeker
vuurwerk. *—, Ijzeren duim voor de
gordijnroeden , m.
Tournis , m. bij schapen, zekere ziekte.
Tournisse , f. Vulli ngstsj l , m.
Tournoi, m. Tornooi, Steekspel, o.
Tóurnoien3ent, Tournoiment, re., Draai
vr.; van hier: — de t@te, Dui--jing,
zeling, Duizeli held , vr.
Tournoir,m. Draaistok der pottenbakkers,
en. * —, Molen der bordpapiermakers , m,
Tournoire, f. Draaistok , m.
Tournois , adj. ve. et f. Tournoisch.
Tournoyer, v. n. Omdraaifen , Omloopees;
fig. fare. Uitvlugten zoeken, Draaijen,
Niet voor de vuist handelen.
Tournure , f. Houding , vr., Zwier , m.
* -, Rigting, Gesteldheid , vr. * -,
Draai jershand werk , Draai jen , o. * -,
Draaiwerk , Gedraaid werk , o.
Touron , zie Toron.
Tourte, f. Taart , vr. * - $ in glasblazer. ,
Onderlegsel van klei, o.
Tourteau , m. Koek (van uitgeperste dingen), in. *-, Pikkrans, m., zie Rons seau in de laatste beteekenis.
Tourtereau , m. jonge tortelduif, vr.
Tourterelie, f. Tortel , Tortelduif, vr.
* -, als : - de suer, zie Petit Guil-

lemot.
Tour-terrière, f. zekere houten rot.
Tourtiêre , f. Taartpan , vr.
Tourtoire , f. Roede voor de jagt , vr.
Tourtre, f. Tortelduif (gegeten worden•
de), vr.
Touselle, f. soort van tarty.
Touss, m. Borstwol van de Tibetaansche
geiten, vr.
Toussaint , f. .11lerhei ligen , o.
Tousser , V. n. Hoesten , Kugchen.
Tousseur, m. Hoester , Kugch er , M.
Toussense, f. Hoestster , Kuchster, vr.
Tout, te, adj. (p1. 'nous, Toutes,) Ge heel , Gansch ; -- le monde, De gausehe wereld , vr. ; ook : Iedereen P.
,

* -- , 4l Tons les deug, Alle twen ,
Beiden ; Tons les jours , rille dagen ; ceci, Dit alles. * - , Ieder, Elk; -homtrme , Elk mensch, Ieder nsensch.
*--, adv. Geheel, Gcnsch, Volkomen;
- franc, Ronduit ; - habile , etc....
que, Hoe bekwaam ... ook; -- doucement , Zachtkens; - bas , Heel zachtjes; - à point, juist var, pas; — aa
plus, Op zijn hoogst, Op zijn best; de bon , In goeden ernst ; - de m@me ,
Even eens, Op de zelfde wijze; — du
long, Pan het bezin tot het einde ; -ensemble, Gelijktijdig. •-, m. Ge
Point du -- -hel,o.*fu9s;
Geenszins; Rien du --, Niets hoe ge.
naanzd; Ii y a de la difflrence du - an
-, Zij verschillen geheel. *-, 4lles s
o., 411en , ta mrv. * -, dlies, Elk
ding, o.; fam. Se faire on Se préter a.-,

Zich naar allesweten te schikken
Zich aan alles gewennen; Se faire - k
-, Zich naar alles schikken; fam. —
compté , __. rabattu , Na alles berekend
te hebben; fig 41/es zamengenomen;
A - prendre , Wanneer men alles wel
overweegt , vereffent ; Ce n'esc pas --,
Dat is nog niet genoeg ; Le -, le:
voornaamste, wezenlijkste ; Le -- ensemble, Het geheel; £Ylettre on Risquer
le - pour le -, Mlles wagen, Mlles op
het spel zetten ; Le - , (in bet spel,)
Derde partij, (wanneer ere eerre de beide partijen verloren heeft,) vr. *-,
als : Jouer à - , Troef spelen ; (in som mige "speten : Va -, Om alles (wat men
'

*-, als: En -, In
het geheel , áJfes zamengenomen; Aprés
- , Eindelijk , One kort te gaan. Zie
ook A-tout, Surtout , etc.
Tout-I coup , adv. Eensklaps.
Tont -1-fait , adv. Geheel en al, Geheel.
Toutefois , adv. Echter, Evenwel, Nog.
voor zich heeft).

tans , Ondertusschen.

Toutenague , m. soort van gemengd me.
taal.

Tout-ensemble, m. in de schilderk., Ge heel, o.
Toute-épice , f. Ja,naicapeper, vr.
Toute-puissance , f. limagt , vr. , 4/vermogen

, o.

Toute- présence , f. ,csflomtegentivoordig -

held,

vr.

Toste -table , in. soort van dobbelspel.
Tout-puissant, te , adj. 4lmagtig, 81vdrmogend.

* -, m.` dlmagtige ,

M.

Tou-tou, in kindernaam voor: Hond, m.
Toux , f. Hoest , m. , Kuch , vr.
Touz , zie Touss.
Toxique , m. ïrergift , o-
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Toyère, f. Stift , welke in Benen steel
gaat, vr.
Traban , m. Trawant, m.
Trabe, ni. I'uurkolom , Vuuruil, vr.
* —, Maandelst ok , me
Trahée , f. te Rome, Staatsiekleed, o.
C Trabes, f. Lichtzuil (aan de lacht), vr.
Tracaner, V. a. bij go=.idspinn. , Haspelen.
Tracanoir, m. Haspel, m.
Tracant, te, adj. van een' 'wortel, Horizontaal groei/end.
Tracas , m. Gewoel , o., Verwarring, vr.,
Gedoente, o. ; fig. Beslommering, ✓loei.
te , vr. * —, in suikerraff. , Vierkante
opening door alle zolders heen, vr.,
Luik ,.o.
Tracasser , v. n. faun. [leen en weer loo.
pen, (elders: Kizzebizzen genoemd , )
Peel beweging maken , zonder iets uit
te voeren. * --, Harrewarren , Twist
maken. *—, V. a. fam. Kwellen, Plagen.
Tracasserie, f. Kwade trek, m. *---, Kra.
keel , o. , Twist , m. , Oneenigheid, vr.
Tracassier, m. Plager , Plaaggeest, m.
* — , Twistmaker, Tiroelgeest , m.
Tracassière , f. Plaagster , vr.
Trace, f. Spoor, Merk, Teeken, o.; fig.

TRAD
Muscle — , on : * — , m. zie Muscle angulaire.
Trachélo-atloïdo-occipital , adj. m. , als :
DVdusle —, on ; * —, m. zie Muscle petit
oblique de la tête.
Trachélo basilaire, adj. m. , als: Muscle
— , on : * ^--, zie Muscle droit antérieur
de la tête.

Trachélocèle, f. Gezwel aan de longpijp, vr.
Trachélo-cervical , le, adj., als: Artère
trachélo- cervicale , zie Cervicale profonde.
Trachélo-costal , adj. m. , als : Muscle --,
Cu : * --, m. zie Scalène antérieur et pos
-téricu.
Trachélo diapliragmatique, adj. Tot het vier.
hersenen
behoorende.
zenuwpaar
der
de
Trachélo-dorsal, adj. m. , als : Nerf — ,
on : *—, in. zie Spinal on ,Accessoire de
la pairs vague.
Trachéio•mastoidien, add. m. , als : Muscle
— , on : * — , m. zie Muscle petit complexus.
Trachélo-occipital, adj. m., als : Muscle
—, on : *--, na. zie Muscle grand complexus.
Trachélophyme , m. Zwelling van den
hals

,

vr.

IViarcher sur on Suivre les traces de q. q.,

Trachélo-scapulaire, gym. ziq Muscle angulai-

Iemands. schreden volgen, Iemands voet
drukken. l` -- , d fteekeni ng -stapen,
vr.; van hier : Faire la -- de, ,flfteekenen, Ontwerpen. *--, zeker papier,

re de l'ornoplate.
Trachélo-sous-cu,tiné, ée, adj, als: Veine

Schrene, Graauw papier, Pakpapier, o.
Tracé , m. Schets , vr.
Tracelet , m. zie Traceret.
Tracement , m. elfschetsen , diteekenen ,
o. , zie Tracer.
Tracer, V. a. Afschetsen, Schetsen, Ont.
werpen ; fig. Ontwerpen , Aanwijzen,
Beschrijven, Schetsen , Voorstellen;
-- le chemin à q. q. , Iemand den weg
wijzen ; — 1'image de q. q , Iemand af
* — , V. n. Onder den grond-beldn.
yoortloopen, of liever: Zijne wortels
even onder den grond verspreiden ; ook:
Langs den grond ,roei fen, kruipen
(elders P oeijen ge/steun).
Traceret, m. Merkijzer , o., Rids , vr.
Trace-sautereaux, m. werktuig der orgel.
makers, zie Saucereaux.
Traceur, m. bij tuin!. , Uitsteker, »a.
Trachéale , adi. f. , als : Veine on Artère
—, Luchtpijpader, vr.
Trachée-artère, f. Luchtpijp, Longpijp, vr.
Trachées , f. pl. zekere luchtblazen.
Trachéli-atloï do-basilaire , adj. m., als : Mus.
,cle — , on : * — , m. zie Muscle droit
latéral de la tête.
Trachélien , nne , adj. Van den hals.
Trachélo-angtxli-scapulaire, adj. m. , als ;

tracliélo-sous-cutaiiée , zie jugulaire externe; Nerf — , zie Nerf du plexus cervical.

Trachélo-sous•occipital, adi. m., als: Mus
on : *--, m. zie Muscle antéri--cle,
eur de la tête.
Trachëotomie , f. zie Bronchotomie.
Trachorme, m. zeker uitslag aan de oog
ede n.
-l
Tracoir, m. Steekijzer, o. *—, Graveer priem, Puntpriem , M.
Traction , f. in de werktuigk., Trekken,
o., Trekking, vr.
Tràctoire, Tractrice, f. Kromme lijn , beschreven door een touw , waaraan iets
hangt, vr.
Traditeur, m Overleveraar van de boeken
der H. schrift, aan de vervolgers van
het christendom, in
Tradition, f. Overlevering, Uitlevering,
.Elflevering , O r•ergi ft , vr. * --, inzond.
hetgene van mond tot mond verhaald wordt,
Overlevering , vr. ; fig. — en l'air,,
1Vietsbeduidende overlevering , vr.
Traditionnaire , m. jood, welke de overles
veringen' erkent , ns.
Traditioneel, lie, adj. Bij overlevering
zijnde.
Traditionnellement , adv. Bij overlevering ,

Volgen: overlevering.

TRAI.

TRAD
Traducteur, m. Overzetter, Vertaler, m.
Traduetion, f. Overzetting , Vertaling, vr.
Traduire , V. a. irr. Overbrengen; ook
Voor het geregt brengen. * -, Over.
zetten , Vertalen , Overbrengen , Over.
gieten.
Traduisible , adj. T7ertaalbaar , Over te
zetten.
Trafic, m. Handel, m., P'erhandelen , o. ,
Koopmanschap , vr. * - , in een' slechten zin , Handeling , vr. 9 Bedrijf, o.
Trafiquant, m. I andelaar, Koopman, M.
Trafiquer, V. fl. Handelen, Handel drijyen. *-, V. a. Verhandelen.
Trafusoir, m. zeker werktuig der zijde
-werks.
Tragacanthe, f. eene plant, Dragant, vr.
fig.
Treur.
0.;
Tragédie, f. Treurspel,
spel , Treurig geval, o.
Tragédien, m. Treurspeldichter, m. *-,
.facteur in een treurspel , m. ; C'est un
grand - , Hij is een meester in het
treurspel.
Tragédienne, f. Treurspeldichteres, vr.
* --, .tictri ce in een treurspel, vr.;
C'est une grande - , Zij is sterk in
het treurspel.
Tragicomèdie, f. Blijeindend treurspel , o.
Tragicornique, adj. fain. Ti-eurblijeindend,
Tragiconeisch.
Tragien , adj. m. , als : Muscle - , on :
* - , in. Veoroorknobbelspier , vr.
Tragique, adj. Tot het treurspel behoorende, Tragisch, Treurig. * --, m.
Tragische , o. ; van hier : - bourgeois,
Burgerlijk treurspel , o.; fig. fata. 11 ne
faut pas prendre les closes au - , Men
moet de zaken niet te donker aanzien.
Tragiquement, adv. Tragisch , Treurig.
Tragus, m. jfooroorknobbel, na.
Trahir , v. a. Verraden ; van hier : Schen.
den, Misbruik maken van, Misbruiken , Kwetsen , Beleedigen , Zondigen
tegen, Benadeelen , Schaden ; fig. Ver
Strijdig met ... handelen;-raden,
ook : Verijdelen , Doen mislukken, Te
leur stellen ; ook: Verraden , Openbaren , Doen kennen. * -, Wet beant'woorden aan, Verijdelen. * — (se),
Zich verraden of ontdekken.
Trahison , f. Verraderij , vr. , Verraad,
o., Trouweloosheid , Ontrouw, o.; van
hier : Par — , Verraderlijk ; Haute --,
Crime de haute —, Hoogverraad , o.
Trailer , zie Trailler.
Traille , f. Gierbrug, vr.
Trailler, V. a., als: — one ligne, Bene
lijn met rukken trekken.
Traiilet , m. zeker raam om touw op te
winden.
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Train , an. Gang, Tred (van paarden,
enz.) , m.; Avoir on grand -, Aller à
grand -, Goed stappen; N'avoir point
de --, Slecht gaan. *-, Wijze van
gaan (van personen te voet of te paard),
vr., Gang, Voortgang , m. ; Aller bon
- , Goed voortgaan of vorderen, Goed
doorstappen; fig. On Ie mènera bon -,
beau --, grand -, Men zal hem wet
zeggen , waar het van is; Cette affaire
va bon -, grand - , Die zaak voi rdert
goed , maakt goede vorderingen. * — ,
aan een rijtuig, Onderstel, o. * -, aan
eene drukpers , Opstal , m. * -, bij ar till., Trein, m. *-, Gevolg, o., Stoet,,
Trein , ns. * - , Leven, Geraas , Ge,.
tier, Gedruisch, o. *-, Houtvlot,
Vlot, o. *-, Leefwijze, Handelwijze, vr., Gedrag, o. *-, Beweging,
vr.; van hier : Sc mettre en - de, Zich
gereed maken om te, Aan den gang
gaan; Erre en - , dan den gang zijn;
ook : Lust hebben; MM'iettre en -, In
heweging brengen. *-, Voorstel (van
een paard) , o. tichterdeel van
eenen vogel, o.
Tra;nage , m. Reizen met sleden , o.
Trainant, te , adj. Slepend ; fig. Slepend,
Zwak, Flaauw, Ml'lat.
Trainasse, f. zie Renouée avicialaire. * -,
zie Trainée i's de I. beteek. * -- , zie
Traineau in de laatste beteek.
Traluue , f. van patrijzen zegt men : Elles
sopt en -, Zij kunnen nog niet,vliegen. * - , van een rivierschip : Etre I.
la - , Opgesleept worden. * -- , ook:
Trainée, Vossenjagt met aas, vr. *--,
Sleeptouw , o. * --, zie Coleret om
Drège.
Tramueau , M. Slede, vr. *-, Narresle.
de , vr. *-, Sleepnet om patrijzen te
vangen, o.

Traine - buisson, m. soort van bastest
nachtegaal , m.
Tralnée, f. Draden (van de aardbeijen ,
enz.), na. mrv. *-, Lange streek van
iets , dat gestort, enz. is , vr., Spoor,
o. *_,bij artilt., Loopend vuur, Loopje,.
Trainelle, f. bij vissch., soort van sleepfat:
Tra ?r.e- malheur , m. fain. Ongelu kski.n4 , .
Traine-potence , m. fain. Iemand , c =a. an•
doren in het ongeluk stort. * ,
Trainer, V. a. Slepen, Voorttrekken, Voortsiepen. * —, Met zich voeren , Bij
zich hebben, IVledebrengen, MYledevoeren ; fig. Medenemer , Medebrengen ,
1iledevoeren, * --, Rekken , Slepen , Op
het sleeptouw houden, Slepende houden;
van hier : - en longueur, Op de lange
baan schuiven, Rekken, Lang doen do-
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ren, Ophouden ; — la jambe , Het been
slepen ; fig. — son lieu, Op het punt zijn
te vergaan. * —, V. U. Slepen, Op de
aarde hangen. * _ , Slingeren ; van
hier: Laisser —, Laten slingeren. *—,
van eenen zieke , J wi jnen , Sukkelen ;
fig. — en longueur , Op de lange baan
geschoven worden , Niet vorderen; Son
discours tra?ne , Zijne rede is wat en
faauw, *—, Elchterblijven, Traag
voortgaan; Les soldats tratnent, De sol
komen langzaam achteraan. * ---daten
(se), v. pr. Zich voortslepen , Kruipen,
Langzaam gaan , Voortkruipen.
Traineur, m. Sleper, m. ; inzond. Die
met het sleepnet patrijzen vangt. * —,
in liet 1.rijgsvi. , .4chterblijver, m. * —,
Hond, die achterblijft, in. *—, adj.
m., als: Vaisseau —, Achteraankomend
schip , o.
Traire, V. a. irr. Melken.
Trait, te, adj. van goud, enz., -Getrokken.
*—, m. Getrokken goud of zilver, o. *—,
Pijl, Schicht, m.; fig , Pijl, Schicht,
m. ; ook : Trek , m. , Poets , vr. ; ook:
.- de lumière , Lichtstraal , m. ; van
hier: Partir comme un — , Met de snelhe id van den bliksem vertrekken. t—,
Trekzeel , Zeel, Trekriem , m. ; van
hier: Cheval de —, Trekpaard, Wagenpaard , o. * -- Touw , o., Riem,
m. * — , Overwigt , o. , Doorslag , m.
* —' Teug , Slok , m. ; Vider d'un seul
, In éénen teug ledigen; Boire i longs
traits , Met lange teugels drinken, Langzaam drinken; 6g. Gotiter à long traits,
Langzaam genieten. * --, Trek , in.
— de plume, Pennetrek, m. ; ook : Trek,
o. (d. i. zekere sieraden met de pen);
van hier : Faire de beaux traits , Fraai
trekken ; Écrire d'un -- (de plume) , Na
elkander schrijven. * —, Ontwerp,
Plan , Bestek , o. * --, als : — de scie
Trek of !daal met eene zaag, m., Snede , vr. , — de buis, Rand van palm,
m, *—, Daad, Verrigting, vr. , Trek,
m. *--, Gebeurtenis, vr., Voorval,
o., Trek, m. * -- , Gelaatstrek , Trek,
m.; fig. Trek s m., Blijk, Teeken, Kenmerk, o. *—, Trek, Zet, m., Geestigheíd, vr, *—, Boordeel orn eerst te
spelen . n. , Eerste zet, M. , Uitspelen,
o. ; Tirona a qui aura Ie —, Laat ons
trekken, wie eerst spelen zal. *—,
Werktuig, tot het uithijschen uit eene leigroeve. * —, zeker gezang in de
R IC. kerk.
Traitable, adj. handelbaar , Geschikt.
—, Rekbaar.

Traitant, m. weleer, Pachter, m.

TRANT
Traite, F. Lengte van eersen weg , vr.
van hier : Aller tout d'une — d'un lieu
h un autre , Van eene plaats naar Bene
andere gaan zonder te pleisteren. *—,
Uitvoer, Handel , W. ; van hier : — des
nègres , Slavenhandel , m. * --, Wissel , m. * —, in de munt , I2ermi ndering
der waarde , vr.
Traité, m. Verhandeling, vr. ; -- de phy.
sique, Natuurkundige verhandeling,
yr. * — , Verdrag, Traetaat , o. , 0.
vereenkomse , vr.
Traitement, m. Behandeling, Bejegening,
vr. * —, Eerbewijs, Onthaal, o. * --,
Bezoldiging , vr. , Tracternent, o. * —,
Behandeling (ran eenen zieke), vr.
Traiter, V. a. Behandelen, Bejegenen,
Zich omtrent ... gedragen ; fare. —
q. q. en enfant de bonne maison , Iemand
zonder mededoogen straffen ; — q. q. de
turc à more , Iemand met alle mogelijke
gestrengheid behandelen ; -- q. q. de haul
en bas , Iemand met verachting behan.
delen ; fig. — l'amour en philosophe , De
liefde als wijsgeer behandelen. * —,
als : — de, Behandelen als , Noemen
Se faire — de prince , Zich prins laten
noemen. * —, Onthalen , Tracteren,
Te eten geven. • —, van geneesti. , ens.,
Behandelen , Gaan over. * — , Onder
Behandelen, Han•-handelovr.*—,
delen over, Verhandelen over. * — (se),
V. pr. Eten en drinken. Zich voeden,
Leken; ook: Zich behandelen; Ce médecin se traite lui -meme , Deze arts be.
handelt zich zelf. * —, v. n. Onder
on derhandeling zijn (0--handel,I
ver, de). * —, Handelen (over, de);
Cet ouvrage traite de l'asrronnmie , Dit
werk handelt over de sterrekunde.
Traiteur , m. Tafelhouder , Gaarkok,. in.
* — , in Louisiana , Pelterijkooper, m.
Traitoir , m. Ringtang der kuipers , vr.
Traltre , esse , adj. Verraderlijk , Verradersch, Valsch , Trouweloos. * —, m.
Verrader, eu ; En —, Verraderlijk.
Traltresse, f. Verraadster , vr.
Traitreusement, adv. fans. l/erraderlijk.
Trajeccoire, f. zekere kromme lijn. *—,
Weg , dien een ligchaam beschrijft,
m. , Baan, vr.
Trajet, m. weg, m., Reds, vr., Afstand,
m. *—, Os'ertogt, m. , Overvaart, vr.
Tramail , m. Vogelnet , o. *—, Schakel net -> o.
Tramaillons, Tramats, Tramaux, M. pl. ze ker vischnet ; zie Drège.
Trarne, f. Inslag (bis het weven) , on.;
fig. Draad (das levens) , m. * —, Ver
rederij, Zamenzwering, vr., Verraad, o•

Tramées, zie Étramées.
Trainer, V. a. Doorweven, Doorschieten;
fig. Smeden, Brouwen.
Trameur , m. Werkman , welke de draden

van den inslag regelt , m.
Tramière , f. soort van sergie.
Tramillon, m. klein net (Tramail.).
Tramontane, f. Poolster, vr.; van hier:
fig. fain. Pendre la —, Het spoor b ijster
worden, Van zijn stuk raken. *—,
in Italië , enz., Bergwind, Noorder Tranchant , te , adj. Snijdend , Scherp ; van
hier : Écuyer —, Voorsnijder , in.; Couleur tranchantes,Te sterk afstekende kleuren, yr. mrv,; fig. Alles afdoend , Beslissend. * — , van personen , Beslissend ,
Die met een' . toon van gezag uitspraak
doet. * , m. Scherp , o. , Snede , vr.;
A deus tranchans, Tweesnijdend; Mettre i —, Slijpen. * —, bij jag. , Zijde

van den voet des everzwijns, vr.

Tranche, f. Snede, Schijf, Plak, vr.,
Sneedje , Plakje , o. ; van hier: Cooper en tranches, In schijven snijden,
.elan plakken snijden. * —, in de meetk.,
Snede , vr. * — , Plaat , Dunne plaat
(van marmer) , vr. * — , (Smids) beltel, m. * -- , Reepje goud, om de snede te vergulden , enz. , o. * —, soort
van mes. * .—, snede (van een boek) ,
vr. *—, Haak (in de leigroeven), m.
* — , Rand (eener munt) , m.
Tranchée , f. Doorsnijding , Opening,
Gracht , vr. * —, in den vestingb. ,
Loopgraaf, vr. * —, bij tuinl. , Grep •
pel , vr. * —, pl. Tranehées, Darmkolijk , Kolijk , o., Buikpijn , vr. , Snij.
dingen in de darmen , enz. , vr. mrv.
Tranchefil , m. ¶verkktuig ter schering van
Turksche tapijten.
Tranchefile , f. Besteekband (aan een boek),
m. *—, Boordsel aan eenen schoen , o.
* —, Kinketting, m.
Tranchefiler, v. a. Zijde om een' besteek band maken.
Tranchelard. , m. Spekmes , o.
Tranche -montagne , m. fain. Pogcher i Snoes
-han,m.
Trancher, v. a. 4fsnijden , .fhouwen;
— la tête It , Onthoofden ; Avoir la tête
tranchée, Onthoofd worden; fig. -- (le
noend de) la difficulté , Den knoop doorhakken ; — Ie mot , Een beslissend of
stellig antwoord geven; ook : Ronduit
zeggen of spreken. * — , v. n. fig. Op
een' beslissenden toon spreken , Beslis.
sen, Uitspraak doen (over, sur). *--,
van kleuren , Te sterk afsteken ; — du
grand seigneur, etc. , Den groeten heer
spelen.

].0kl
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enz. spelen, uithangen; fam. — partout,
Overal den baas spelen.
Tranchet, m. Snijmes (der schoenmakers,
enz.), o.
Tranchis , m. Hoekpannen , Hoekleijen,
yr. meere.
Tranchoir, m. Hakbord, o., zie Tailloir.
* —, in de bouwk. , Glasruit in den
vorm van een kruis , vr.
Tranler, V. a. (Een hert) opzoeken.
Tranquille, adj. Stil, Bedaard, Kalm

o

Gerust.

Tranquillement, ado. Gerust , In stilte.

Tranquillisant, te, adj. Geruststellend.
Tranquilliser, V. a. Gerust stellen. * -(se), v. pr. Zich gerust stellen.
Tranquillité, f. Stilte, vr. *—, Gerust.

held, Kalmte, Rust, vr.

Trans , Latijnsch voorz. van zameastelling.,

Over.
Transaction , f. Overeenkomst, (Minne

schikking, vr.

-lijke)

Transcendance , f. Uitstekendheid , Uit.

muntendheid, Voortreffelijkheid , vr.

Transcendant , te, adj. Uitstekend, Uit.

muntend , Voortreffelijk. * —, Bovenzi nnelijk. *—, in de meetk., als: Géométrie transcendente, Hoogere meetkunde , vr.

Transcendental , le, adj. Overtref'end.
Transcolation , f. Doorzijging, vr., zie
Filtration.
Transcription, f. Oversch rijving, .dfschrij-

ving, vr.
Transcrire,

V.

a. irr. Overschrijven, 4f.

schrijven.

Transe, f. Angst, m., Benaauwdheid, vr.
Transférer , v. a. Overbrengen , Overvoe*

ren. * —, Iferplaatsen.

Transfiguration, f. Verheerlijking (van

J. Ch.) , vr.

Transfigurer (se),v.pr.Verheerlijkt worden.
Transformation , f. TVeranderi ng, Herschep -

ping, vr. *—, Verandering, Y'erwisseling, vr.
Transformer, v. a. Vervormen, Peranderen. * — (se) , v. pr. Zich ver anderen,
fig. De huik naar den wind hangen.
Transfuge , m. Overlooper , M.
Transfuser, V. a. Overgieten.
Transfusion , f. Overgisting, vr.
Transgresser, v. a. Overtreden.
Transgresseur, m. Overtreder, m•
Transgression , f. Overtreding, vr.
Transi, ie, adj. prerstijfd; van hier: fig.
.Atnoureuu —, Koels minnaar, Vrijer

in de koelte , m.
Transiger, V. n. De zaak bijleggen, 0.
vereen komen , Transigeren.
Transit , v. a. (Van koude) doen verstij.
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ven ; fig. (Pan schrik, enz.) doen ver
ven , Terschrikken. * —, V. n. Stijf-stij
zijn (van koude); fig. Verstijfd zijn
(van schrik , enz.).
Transissement , m. T7erstijving, vr.., fig.

Hevige schrik , ns.
Transit, m. zie Passavant.
Transitif, ive , adj. in de spraakk. , Over.

gankelijk , Bedrij vend.
Transition , f. Overgang , m.
Transitoire , adj. Voorbijgaand, Taman korten
duur. * —, Vergankelijk.
Translater , v. a. verond. , Vertalen.
Translateur, in. veroud. , Vertaler , m.
Translation , f. Overbrenging , Verplaat-

sing , vr.
V. a. irr. Overdragen, Over.
geven. * .-, Overbrengen , Doen over-

Transmettre,

gaan.

Transmigration , f. Overbrenging, Verhuizing (van een volk), vr. ,
als :
des ames , Zielsverhuizing , vr.
Transmissible , adj. Opgedragen kunnende
worden.
Transmission, f. Overdraging, Overbrenging , yr. *--, in de gezigtk. , Doorla
Straalbreking , vr. -táng,yr.*
Transmuable , adj. Veranderlijk , Te ver
andere zelfstandig.-ander(i

beval din regter,, op de plaats zelve
onderzoek te gaan doen. *—, bij regtsgel. , Overdragt , Overdraging, vr.,
,afstand, m. ; fig. Vervoering, Verruk
vr. * ..- , in de geneesk. , als:-king,
— an cerveau , Ijihoofdigheid , vr. ; A.
voir le -- , Ijlen.
Transporter, v. a. Vervoeren ; — par terre,
Over land vervoeren ; fig. Overbrengen, Overplanten. *—, Vervoeren, In
vervoering brengen , Verrukken.
bij regtsgel., Overdragen, De overdragt
van ... doen. * — (se), V. pr. Zich begeven ; fig. Zich verplaatsen.
Transposer, V. a. Verplaatsen, herzetten.
* --, Verkeerd plaatsen. * --, in de
toonk. , Op eenen anderen toon zetten,
Transponeren.
Transpositif, ive , adj..., als : Langue transpositive , Taal , welke verplaatsingen
toelaat, vr.
Transposition , f. Verplaatsing , vr. * _ s,
Verkeerde plaatsing , vr. * — Ti an
dering van toon , vr.
Transsubstantiation , f. Verandering vaar

het brood en den wijn in het vleesdi
en het bloed van Christus , Transsub.
stantiate , Verzelfstandiging , vr.

Transsubstantier , v. a. Verzelfstandigen,

Veranderen.

herd).
Transmuer, V. a. Veranderen.
Transmutabilité, f. Y'eranderbaarheid, vr.
Transmutation , f. Verandering , yr.
Transparence, f. Doorschijnendheid, Door-

Transsu dation , f. Ui tzwveeti ng , vr.
Transsuder, v. n. Uitzweeten.

Transvaser , V. a. Overgieten.

Transparent, te, adj. Doorschijnend, Door.

Transversaire, adj. Dwarsliggend, zie
Transversal.
Transversal, le , adj. Dwarsgaand, Door-

zigtig; fig. Doorzigtig , Die doorzien
kan worden. * — , m. Gelijnd papier,
om naar te schrijven , o. * — , bij ver.
lichtingen , Geolied papier , viaarac/ater
men de verlichtingen, enz. plaatst, o.
* --, stuk gespannen taf, enz. om proe.

Transversalement, adv. Overdwars , Dwars.
Transversales ,f. pI. Dwarsstrepen , vr. mrv.
Transverse, adj. Dwars , zie Transversal;
Muscle —, Dwarsspier, vr.
Transverso-spinal , adj. m. , als : Muscle —,

zigtigheid, vr.

ven vlet liet licht te nemen.
Transparente , f. eene soort van appel.
Transpercer, v. a. Doorboren.
Transpirable, adj. Dat kan uitwasemen.
Transpiration , f. Uitwaseming , vr.
`£ranspirer , v. n. Uitwasemen ; fig. Uit

Bekend worden. * — (se), v.-lekn,
pr. Uitwasemen.

Transplantation , f. Verplanting, Verpo-

t i ng, vr.

Transplanter, v. a. Verplanten , Verpoten.

* — , Overvoeren , Vervoeren, Elders
doen wonen , Doen verhuizen. * —, Overplanten , Invoeren. * -- (se), v. pr.
Elders gaan wonen , Verhuizen.
Transport, m.. vervoer, o., Vervoering,
vr. * -- , Gaan onderzoeken , o. ; On
ordonna le — du juge sur Ie lieu , Ken

snij dends

on: * —, m. Dwarsspier der rugge-

graat, vr.

Trantran , m. pop. Slentergang , Gewone

gang, m., Steur', vr.
Trapan, m. Bovenste gedeelte eener trap, o.
Trapette, f. zekere stok aan weefgetouwen.
Trapèze, na. in de meetk., Trapezium, o.
* — , naam van een beentje en van eens
spier.
Trapéziforme , adj. In de gedaante van een

trapezium.

Trapezoïde , na. Vierkante figuur , aan
welke twee zijden parallel zijn , en de
twee andere niet, vr. * —, adj. in de ont
leedk. , Tot het trapezium beentje be-

ksoorende.

Trappe , f. Valdeur, vr., Luik, o. * —

Schuifdeur, Schuif, vr. *—, j l of

TRAP
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Knip om iets te vangen , vr. * -, ze.
kers monnikenorde.
Trapu, ue, adj, Kort en dik, Gedrongen.
Traque, f. Klopjagt, vr. *-, scheepses.,
zie Trois avirons.
Traquenard, in. zekere pasgang. *,.. , Tra.
quenard-ganger,, m. * -,Teal om stinkdieren te vangen , vr.
Traquer, V. a. bij jag. , Bezetten, Omzetten , Omsingelen ; van hier: - des vo
Dieven insluiten.
-leurs,
Traquet , m. zie Traquenard in de laatste
beteek.; fig. Donner dans le -, Zich laten vangen. * -- , aan eenen molen,
Klapspaan, m.
Traqueur, ni. jager, welke een bosch helpt
omzetten , m.
Trass , m. Tras , Tiras , o.
Trasse , zie Strasse.
Trastravat, m. Paard met 2 wi tte ponten, o.
Tratte , f. Draagboom van Benen vind.
molen , m.
Traumatique, adj. uit Bene avond of ver.
nding voortspruitende.
Travade, f. scheepsw., zekere wind , Tra -

hier : Beschaven. * - , Kwellen , Plagen. * --, een paard, Oefenen, Dres.
ieren. * - (se), v. pr. Moeite doen,
Zich afmatten; van hier: Se - l'es.
en.
prit , Zijnen geest vermoei jen.
Travailleur, m. ,drbeider , rs. * --, Schansgraver, m.
Travat, m. Paard, dat witte vlakken aan
de ponten der zelfde zijde heeft, o.
Travates, m. pl. Stormen op de kust van

vados , m.

Travail, m., pl. Travaux, Arbeid , m.,
Moeite, Inspanning , vr. , Werk , o.;
van hier: Homme de -, árbeitier, m.
* -- , Werk, o,, Voortbrengsel,Werkstuk , m. *-, Werk, o., Taak, vr.;
Préparer du -- , Werk gereed maken.
*-, in het krijgsw., Werk, o.; Travaux
avancés, Buitenwerken, o. mrv. *--,
pl. Travaux, Daden,, Prerrigtingen, vr.
meere. * --, als: - d'enfant , Barensnood, m. ; Etre en -- (d'enfant) , In ba
zijn. *-, ( pl. Travails), Doen-rensod
van rekening, o. ; II a quatre travails
par mois, Hij moet driemaal in de maand
rekening doen. * --, Noodstal, Hoefstal , m. * - , Plaats , waar het ever.
zivi jn gewroet heeft , vr.
Travaillé, ée, adj. Bewerkt, Doorwrocht.
Travailler, V. n. [Perken, Arbeiden ; -d'esprit, de corps, Met het ligchaam,
den geest werken ; -- à la journée , Bij
den dag werken , In daghuur verken;
- à la tache: , Op stuk werken ; - a un
ouvrage, Aan een werk arbeiden; - en
hinge, Het linnennaaijen doen. *-, in
den hand. , Werken , Doen , I7errigten ,
Bezigheden hebben. * -- , aan een ge.
bouw, Werken. * -, van hout, Tamer.
ken,-Trekken. * -, van de zee, On.
stui yrmig zijn. , van een schip, Stam pen. * .- , van dranken , merken , Gis
Lijden. s—,-ten.*,vadlog
van de maag, JIet moeite verteren.
* -- , V. a. Bewerken , Bearbeiden 9 van
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Guinea, m. meerv.
Travée , f. Rij ribben tusschen twee halken, Rij, vr. * -- , Ruimte tusschen

twee balken , vr.

Travers , in Breedte , Wijdte , vr. ; van

Islet : Un -- de doigt , Een' vinger
breed; Mettre en - , Over dwars leggen ; Se mettre en --, (scheepsw. ,) Onder den wind draai jen ; Présenter le -,
De breeds zijde bieden ; Par le - de,
Op de hoogte van, Tegenover; Au —
de , A ~ , prép. Door, Dwars door,
Midden door , Door ... heen ; A tort
et à -, In het honderd , In het wild,
Onbedachtzaam, Zonder nadenken. *--,
Scl.uinte, Scheefheid, vr.; van hier
De -, Scheef, Schuin ; fig. Verkeerd,
aiveregts; Regarder de --, Paan ter zij
aanzien ; fig. Iemand toornig aan--de
zien; Avoir l'esprit de --, Malle kuren
hebben ; fig. Zonderlingheid , Grillig
Kuur , Gril, vr.
-heid,
Traversage, m. Het scheren van laken
aan de fijne zijde.
Traversaire , M. in de sterrek. , zie Cur.

sear , Marteau.
Traverse , f. Dwarsstuk , o., Dwarsbalk,
m., Dwarsrib, vr., .Dwarsregel, ris.,
Dwarsroede, vr., Dwarsbout, us. *-,
in den vestingb. , Traverse , vr. * -- ,
Dwarsweg , m. ; fig. Hinderpaal , no.,
Moeijelijkheid, Tegenkanting, Weder
vr. * --, als: A la -,-wardighe,
Onverwachts, Onvoorziens; Venir a la
--, In den weg komen.
Traversée, f. scheepsw. , Overvaart, Reis,
vr., Togt, Overtogt, m.
Traverser, V. a. (Dwars) doorgaas, overgaan, doorreizen, overreizen, door.wandelen , overwandelen , oversteken,
doortrekken , overtrekken , doorrijden,
overrijden, doorvaren , overvaren, enz.
enz. *--, Doordringen, Doorboren. *-,
Dwarsboomen, Iiloeljeli.9kheden in den
weg leggen , Verhinderen , Tegenwerken, In den weg komen of zsjn.
scheepsw. , als : - l'ancre , Het anker
kappen; -- la lame, Eene golf doodzei.
len; -- la misaine, De bezaan neérleggen, * „. (se), V. pr. van paarden,
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als : Se — des épaules , De schouders
uitsteken. *--, v. n. Dwars loopen ,
liggen, gaan; Ces poutres traversent
d'un mur à 1'autre, Deze balken loopen
of reiken van den eenen muur tot den
anderen. * — , scheepsw. , De breede
zijde bieden.
Traversier , ère , adj. , als : Vent — , Tegen Wind, m. ; Batim ent — Barque traversiere , Boot, waarmede men over en weêr
vaart, vr.; Flute traversière, Dwars.
,`luit , vr. * —, m. scheepsw. , soort van
klein schip, Pink, yr.; — de chaloupe,
Zeildoft in eene barkas, vr. *--, Dwars -

stok , m. '*—, zie Traversaire.
Traversin , m. Peuluw , vr. * — , als : —
de la balance , Weegbalk, Balk , m.,
zie Fléau. * --, bij slag. , Dwarsstok ,
waarmede zij het geslagte beest open
Zetten, m. *--, bij kuip., Bodemhout, o.
*--, scheepsw., Dwarshout, o. — de
bítres, Beetingklamp, m, ; — d' élinguet,
flchterklamp , Palklamp aan het spil,
m. ; -- d'écoutille , Merk van een luik,
o. ; -- de hune on de perroquet , Dwars-

zaling , vr. ; — de baux , Zwalp, m.,
Griet, vr. ; — d'affft, Stelhout , o.; —

d'étembrai , Schaarhout , o,
Traversine, f. Dwarsbalk (eener sluis), m.
Travertin, m. zekere steen.
Travestir, V. a. Verkleeden , Vernsomusen;
fig. Onkenbaar maken , finders inkleeden. s.-, in de letterk., Op Bene boer
wijze vertalen, Travesteren. * —-tige

(se), v. pr. Zich verkleeden , vernsommen ; fig. Zich (naar de omstandigheden, enz.) schikken , De huik naar den
wind hangen.

Travestissement, m. Perk/ceding, Ifermomming , vr.
Travon, m. Draagbalk (aan eene brug) , m.
Travouil, m. Haspel, m.
Travure , f. Keukentje (op een rivier.
schip), o.
Traye , f. zie Grive draine.
Trayon, m. Speen, vr. (eener koe, enz.)
Trébellianique , Trébellienrne , adj. f., als:
Quarte —, Vierde eereer erfenis, o.

Trébuchant, te, adj. ligtig. * —, m. als:

TREM
doen doorslaan, Doorslaan, Iets meer
dan het vereischte gewigt hebben.
Trébuchet, m. Knipkooi,vr., Knip, m.; fig.
Prendre q. q. an —, Iemand vangen , Hem
verstrikken. * —, Goudschaal , vr.
Tréfilerie, f. Draadmolen„ m. *_,Draad..
trekking, vr.
Tréfi;eur , m. Draadtrekker , m.
Trèfle , f. geslacht van planten , Klaver,
vr. * --, Klaverblad, o. * -- , Oven
in den vorm van een klaverblad, m.
* — , op kaarten , Klaveren „ vr.
Tréfié , ée, adj. Klaverbladvormig, In
drieën verdeeld.
Tréfler , V. a. Herstempelen.
Tréflier, m. veroud. , Kettingmaker , m.
Tréfoncier , m. weleer, Boschheer , m.
Tréfond, m. .Eigendomsregt op mijnen,
welke onder een stuk land van een ander loopen, o. ; fig. Savoir le fond et le
--- d'une affaire, Eene zaak door en
door kennen.
Treillage, m. Traliewerk, Latwerk (ruits.
wijze gemaakt) , o.
Treille, f. Prlëel onder eenen wijngaard ,
o. * ---, Wijngaard tegen eereen muur,
enz., m.; fig. Wijngaard, m., Druif,
m.; Jus de la —, Druivensap, Druivenbloed, o. *—, zeker vischnet. *—,
Hoop gesorteerde leijen , m.
bij schild.,
Treillis , m. Trielf o , vr.,
Net , o. * — , bij tinneg. , Staal , dat
aan de deur wordt gehangen, o. * —, bij
smeden, Traliewerk (van ijzerdraad), o.
* --, sluiting, die geese springsloten
heeft.
Treillisser, V. a. Van traliewerk Ivoor.
zien, Betralièn.
Treizain , m. zekere munt. *—, Dertien
schoven koren , vr. rneerv.
Treize , adj. num. Dertien. *—, Dertien.
de. * —, m. Dertien, vr.
Treizième, adj. Dertiende. * —, m. Der.
tiende (dag der maand), m. * -- , Dertiende (deel) , o. * —, Dertiende penving , m. * — , in de toonk. , Dertien.
de, vr.

Treizièmement , adv. In de dertiende
plaats, Ten dertiende.

Avoir Ie --, Wigtig zijn, Het gewigt
hebben.
Trébuchement , m. veroud., Struikeling,

Trélingage, m. scheepsw., Touw met ha-

vr.
Trébucher , V. n. Struikelen ; spr. w. Qui
trébuche et ne tombe point, avance son
chemin , 191e struikelt en niet valt,
komt verder; fig. — dans une affaire,
Lenen misslag hij Bene zaak begaan.

met hanevoeten vastmaken.
Trèma, adj. m. , als : Un ë —, Eene ge
reet een deelteeken.-stipeë,Ena
* —, m. Deelteeken (d. i. twee stippels,

* — , Meer dan iets anders wegen, dat

in de andere schaal ligt, De schaal

nenvoeten, o.

Trélinguer, V. a. scheepses,, Met een touw

om aan te duiden

,

dat

met

dezelve

eene nieuwe lettergreep begint , b. v•

Izarii)), o.

Tremblaie, f. Populierbosch , o.

TREM
Tremblant, te, adj. Bevend; van hier:
Pièce de boeuf tremblante , Groot stuk
goed doorregen rundvleesch , o. * -,
m. aan een orgel, Tremulant, m.
Tremble, m. Abeel, m.
Tremblement, m. Beving, Trilling, vr. ;
van hier : — de terre, Aardbeving, vr.
* —, in de geneesti. , Beving, vr. *—,
in de toonk. , Tremulant , m. ; fig. Beving, Siddering, vr.
Trembler, v. n. Beven, Schudden , Sidderen , Trillen. * -- , Schudden , Dave.
ren. * — , Beven , Preezen , Sidderen.
Trembleur, m. fig. Angstvallig mensch ,m.
* --, zie Quaker.
Tr.embleuse, f. fig. Eingstvallige vrouw,vr.
Treanblotant, te , adj. Bevend, Bibberend,
Hui verend.
Txemhïo er, V. n. fain. Rillen , Bibberen,
huiveren ; Faire —, Doen beven, Huiverig maken.
Trémeau, m. in den vestingb. , Ruimte
tusschen twee schietgaten, vr.
Trémie, f. soort van korenharp. *..,
* —, Tremel , m. (soort van voederbak.
je in eene vogelkooi ). * — , aan een' nmo.
len , Tremel , on. * —, Zoutmaat , vr.
*—, in de bouwk. s als: Bandes de —,
Ijzeren stangen , welke eenen schoor
dragen , vr. meerv.-stenmal,z.
Trémion , m. Tremeldrager, na.
Trérnolitthe, m. zeker mineraal.
Trémoussement , in. Beving , Schudding,vr.
Trémousser , V. U. et Se --- , V. pr. Zich
heen en weêr bewegen; van hier: Se —
de l'aile, Klapovieken. *_, fig. fain.
Moeite doen , Zich bewegen , Pogingen
aanwenden.
Trémoussoir, m. Werktuig , om zich bewe ;ing te verschaffen in huis, o.
Trempe , f. Harden, o. , Harding , vr. ;
van hier : I1 a une bonne —, ,,tij ver staat het harden goed ; Donner la — á,
Harden. *—, Hardheid, vr. ; La — de
cet icier est excellente , Dit staal is
voortreffelijk gehard; Faire la , Het
staal harden ; fig. Aard , on. , Gesteldheid, Inrigting, Stemming, vr., Karakter , o., Inborst, vr. ; Avoir un
corps d'un e bonne —, Een sterk l igcraaam
hebben, Hard zijn, Veel kunnen uit.
staan; Esprit dune bonne — , Standvastige geest, m.9 D'une certaine —, Pan eene
zekere gesteldheid. *—, bij boekdrukk.,
1 ratten of Netten, o. * —, bij brouw.,
Water, om te doen kiemen, o.
bij stijfselfabr., als: Mise en—, Het werpen van liet stijfsel in zuur water , o.
Tremper, V. a. Weeken , Te -weekera zetten of leggen , indoopen ; van hier :
.

TREP
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-- les soupes , De bouillon op de sneden
brood doen ; — la terre, De aarde door
en door vochtig maken ; van hier : Etre

tout trempé , Avoir son habit tout trem«
pé , Doornat of Druipnat zijn ; Etre
tout trempé de sueur, Na: bezweet zijn,
Druipen van zweet ; — son vin , Boire
son vin fort trempé , Veel water in zijn'
wijn doen, Zijn' wijn doopen ; fig. —
ses mains dans le sang, Zijne handen
in bloed doopen. *—, flarden; — de
ii Staal harden. * — bij boek
Natten , Netten. * —, v. n.-druk.,
Weeken; Mettre —, Te weeken zetten,
In de week zetten ; Faire — , Laten
weeken ; fig. — dans, Deel hebben aan;
ook: Zich schuldig maken aan.
Tremperie, f. Netplaats, Natplaats, vr.
Treinpis, m. Tocht, waarin men leêr, enz.
te weeken zet , Weekvocht , o.
eene stijfselfabr., Weekplaats , TI'erk.
plaats, vr.
Tremplin , m. Springplank , vr.
Tremploire , f. Weekkuip (voor den indigo) , vr.
Trempure , f. Gewigt tot regeling van
den gang eens korenmolens , o.
Trémue, I. scheepsw. , Spijgat in den
pisbak, o.
Trentain , m. Dertig gelijk (bij kaatsers) ;
Nous sommes — , Wij zijn dertig
gelijk. * — , zeker laken (welks ketting uit 3o maal ioo draden bestaat).
Trentaine , f. Dertigtal , o.; Une -- de!
Dertig (stuks).
Trentanelle, f. zekere verfplant, vr.
Trente , adj. num. , Dertig ; — et un, Een'
en dertig ; — • deux , Tivee in dertig.
* — , m. Dertigste (dag der maand), m.
* —, hertig , vr.; van hier : — et quarante , zeker kansspel met de kaart.
Trentième, adj. Dertigste. * —, m. Dertigste (dag der maand) , m. * — , Dertigste (deel) , o.
Tréou, m. Vierkant zeil (eerier galei), o.
Trépan , m. , Beenboor , Schedelboor, vr.,_
Trepaan , n:. , Trepaneerboor , vr. *--,
Schedelboring , vr., Trepaneren, o.
* —' Steenboor, yr. * —, soort van
dieplood.
Trépaner , V. a. Trepaneren, Den schedel
boren.
Trépas , m. bij dicht. , Dood , Overgang
in het andere leven, na.
Trépassé , m. Doode , m.; Pále comme un
—, Zoo bleek als de dood; Jour des
trépaassés, e1llerzáelen , o. , 4llerzie.
lendag , on. , 4llerzieletofeest , o,

Trépassement , M. oeroud. , Oogenblik des
doods,

o.
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Trépasser , v. n. w. gebr. , Sterven , Overlijden.
Trépidation , f. Bevingw (Ier zenuwen,
ei z.) , vr. * --- , Wankelessde bewe-

ring , vr.
Trépied, m. Drievoet ' tn., Treeft, vr.
*_, bij de ouden , Drievoet (van 4.
pello , enz.), M. ; fig. Etre sur le --,

Met geestdrift spreken.
Trépignernent , m. (ook: -- des pieds ,)

Stampvoeten , 0.
Trépigner, v. n. (ook: — des pieds,) Stamp-

voeten. * —, van paarden, Trappelen.
Trépointe, f. bij zadelgin. , enz. , Tusschenleer, o. *--, bij schoenra., Brandzool,
vr. , Rand (d. i. die reep leér , waar.
aan do zolen bij randschoenen worden
vastgenaaid , aan doorgenaaide 5C1200.
non vindt men, ten minste van voren,
geene trépointe) , fin.
Tréport, Trépost, m. seheepsw., Peeving,
vr., Hekstuk , o.
i rés , adv. Zeer ; Trés-sage, Zeer wijs.
Trésaille, f. zeker hout met eenen ring
aan eene stortkar.
Trésiltlon, m. housje tr:sschen planken, om
dezelve te doen drongen , enz., Spie, vr.
Trésiilonner, v. a. Van eppieën voorzien.
Trésor, m. Schat, Trezoor, m.; fig. Schat,
gas., Schatkamer, vr. * -- , Schatkist,
Schatkamer, vr., Schat, m. * •—, eeoe peer, anders Poire d'arnourgenoemd.
Trésorerie, f. Schatkamer, Thesaurie, vr.
*—, Schatmeesterschap , o.
Trésorier , m. Schatzeester , Thesaurier ,
(Penningmeester , ) m.
Tresquilles , f. p1. zekere Levantsche wol.
Tre€saiflement, in. Siddering , killing,
I uivering, Opspringing, Ontsteltenis,
vr. *—., in de geticesk., Trilling , Trek.
ling, Krampachtige beweging, vr.
Tressaillir , V. n. irr. Rillen , Sidderen,
Opspringen , Ontstellen.
Tresse, f. P'/echt, vr. * --, Trens, vr.
'Presser , V. a. Plechten. * — , Trensen.
T esseur, M. Trenzer , ni.
Tresseuse , f. Trenssser , vr.
Tressoir , m. T, enss to k , m. * — , soort
van meetijzer.
Tresson , rm zeker vi sch net , o.
Tressure , f. zeker visclinet.
Trest , in. soort van zeildoek.
Trestoire , f. ,fouten tang (der mandenmakers) , vr.
Tsêteatt, in. Schraag , vr.; van hier: (van
een' slecht teoneelspeler,) I1 n'est bon
qu'à monter sur des tréteaux, Hij is
slechts voor de stellaadje van eenen
kwakzalver geschikt; (van eenen kwak.
zal yer .) 11 a monté sur les tréteaux

TRIB
Hij heeft als kwakzalver de markten
rond gereisd. *--, p1. Tréteaux, Schragen, waarop men hout zaagt, vr. mrv.,
Zaagkuil , m.
Trétoire, f. zie Trestoire.
Treu , m. zeker net om garnalen te vangen.
Treuil, m. Boom van een windas om las
cp te hijschen, nr., Windas, o. -ten
Trëve , f. Wapenstilstand, m. ; van hier:
— marchande, Vrije handel tusschen
oorlogende staten, na. ; fig. Verpoozing,
Rust , vr.; fig. fam. -- de coniplimens ,
etc. , Geene pligtplegingen , enz. meer;
a-- de raillerie , Scherts ter zijde; Faites — à yos plaintes , Houd op met klagen , Staak uwe klagten.
Trévier , na. scheepsw., Opperzeilmaker,
m., zie Voilier.
Trévire , f. scheepsw. , Schrooitouw, om
vaten te schepen , o.
Trévirer, V. a. scheepsw., zie Chavirer.
Trézalé , ée , adj. Met kleine berst] es ,
Geborsten.
Tri, m. zeker omberspel.
Triacleur,-in. oeroud. , Oliekoop , Kwakzalver , m. ; fig. Kwakzalver , M.
Triacontaèdre , m. Kristal met 3o ruiten, o.
Triade , f. , als : — harmonique , Wellui.
Bende drieklank, m.
Triadique , adj. f. , als : hymne — , on :
* _, f. in de Cr. kerk, zekere lofzang
ter etre der H. Maagd.
Triage, m. Uitlezing, Keus, v r . * — s
d fscheiding van den erts, vr. *--, in
de bosscben , Gedeelte , o. , Streek, yr.
* _ , bij papierm. , Verschieten , o.
Triaille , f. Kaarten van de geringste
soort, yr. meere.
Triaires , m. pl. bij de Rom., Derde li
soldaten) , vr.
-nie(va
Triandrie, f. klasse der driemannige planten bij LsNN.
Triangle , m. Driehoek, m. * —, zeker
gesternte , Driehoek , on. * —, zekere
winkelhaak , Driehoek , M. * —, in den
vestingti., zeker driekant vestingwerk.
Triangulaire, adj. Driehoekig. * --, als:
Muscle —, on : * — , m. Drie/stek/ge
spier , vr. * —, een visels. * a--, soort
van haagdis.
Triangulaires, m. pl. vijfde klasse van het
geslacht Cancer bij LaNN.
Tribade , f. vrouw, die ontucht met laar
eigen geslacht pleegt. ` --, vrouw met
een' zeer langen kittelaar.
Triballe, f. Wrijfijzer der bontwerkers.
Triballer, V. a. (Do vellen) wrijven,
schudden.
Tribomètre , m. Werktuig, om proeven
use: de wrijving te doen, o.
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Tribord , m. zie Stribord.
Tribordais , m. Stuurboordswacht, vr.
Triboulet , m. zekere ronde spil der zil-

versmeden.
Tribraque , m. voet van drie korte tot ter-

grepen.

Tribu , f. Stam , m. , Geslacht, o.
Tribulation, f. Kwelling, Droefheid, Ellende , vr.
Tribun , m. bij de Rom. , Gemeensman ,

Tribuun , m.
Tribunal , m. Regeerstoel , m. * —, Regt-

bank , vr., Tribunaal, o.; fig. Regt.
bank, Vierschaar , vr,, Regterstoel,
m. , Geregt , v.
Tribunat, in. Elmbt van eenen tribunus
te Rome, o.
Tribune, f. Spreekgestoelte, o.; van hier:
-- sacrée, Kansel, m. *—, Galerij, vr.
Tribunitien , nne , adj. Taman den tribu-

nus.
Tribut , m. Schatting , vr. * — , Tol, m.,
Belasting, vr.; fig. Schatting, vr.,
Tol , m. ; fig. Payer le — à la nier , Ongelukkig op zee zijn; Payer Ie -- á la
nature , Den tol der natuur betalen.
Tributaire, adj. Cijnsbaar (aan, de). *--^
rn. Cijnsbare , ni.
Tricapsulaire, adj. Met drie zaadhuisjes.
Tricbalac, m. speeltuig, bestaande uit
eene plank met twee hamers.
Triceps , adj. m. , als : Muscle — , ou :
* _ , m. Driehoofdige spier, vr.
Tricher, V. a. et n. fam. Palsch spelen,
Bedriegen ; fig. Bedriegen.
Tricherie , f. fam. Valsch spelen , o. ; fig.
(Kleine) bedriegerij , vr.
Tricheur , M. fam. Valseh speler , m.
Tricheuse, f. fam. Valsche speelster, vr.
Trichiase, Trichiasis , m. Haarziekte ., Tri.
chiasIs , vr.

Trichisme, m. Haarbreuk (in platte beenderen) , vr.

Trichite a m. zekere steen der ouden.
Trichoma, m. zie Plique.
Trichomatique, adj. 1"an de Poolsche hdar•
vlecht.

Triclasite , m. zeker mineraal.
Tricline, f. zie Triclinium.
Triclinium , an. bij de Rom., Eetzaal (met
drie bedden), vr.
Tricoises , f. pl. Knijptang , waarmede de
hoefsmeden de hoefnagels afknijpen, vr.

Tricolor, m. Driekleurige amarant, vr.
*--, re, adj. Driekleurig.
Tricon , m. bijna veroud., zie Brelan carré.
Tricot, m. fam. Knuppel, Stok, m.
Breijen, o. ; Ouvrages au --, Gebreid
werk, o.
Tricotage, na. Broijen , o.

TRIG
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Tricoté , m. eene schelp. * —, de, adj.
Met metaal doortogen.

Tricoter, V. a. Breijen.
Tricotets , m. pl. weleer , zekere dans.
Tricoteur , ni. Breijer , m.
Tricoteuse, f. Breister, vr.
Trictrac , m. Ti ktakspel , o. * — s Tik.
takbo rd , o.

Tricespidal, le, Tricuspide, adj. Driepuntig.
Tridactyle , adj. Met drie k.laauwen. *—,
m. geslacht van insecten.

Tride , adj. van paarden, TVI#g, Gezwind Trident, m. Drietand, m. *—, bij vis.
sch., Elger, .flalgeer, m., dalschaar ,
vr. * -- , zekere soort van baars.

Tridenté , ée, adj. Drietandig. * --, m.
geslacht van planten.

Tridi, m. Derde dag eener decade, m.
Trie, f. soort van versehen abberdaan.
Trièdre , adj. F. , als: Pyramide —, Drie
piramide, vr.

-zijdge

Triennal , Ie , adj. Driejarig.
Triennalité , f. Driejarige during (van
een ambt), vr.

Triennat , m. Driejarig bestuur of be,vind , o.

Trier, V. a. Uitzoeken, Uitlezen, Sorte.
ren. * —, bij papierm.. T7erschieten.
* —, als : — Ie chiffon , Lompen uitzoeken , sorteren.

Triérarcbie, f. bij de Grieken . Sc/seeps.
voogdij, vr.

Triérarque , m. bij de Grieken , Sc/seeps.
voogd, m.

Triétêride , .f. Tijdsverloop van drie ja..
ren, o.

Triétéritique , adj. Om het derde jaar,
Driejaarlijksch.
Trieuse, f. bij papierm., Verschietster, vr.

*

—

, Lompensorteerster, vr.

Trifacial, le, adj. zie Trijumeaux, adj. pl. en.
Trifémoro•rotulien, adj. m., als : Muscle
--, on : *--, m. zie Muscle triceps crural.
Trifémoro-tibi-rotulien, adj. m., als : Musa
cle — , on : * — , m. zie Triceps crural.
Trifide, adj. In drieën gespleten.
Trifilerie, zie Tréfilerie.
Trifolium, m. .Drieblad, o. , .klaver , vr.
* — , zie Citise.
Trigame , adj. m. Poor de derde maal ge.
huwd , Zijne derde vrouw hebbende.
* --, Drie vrouwen te gelijk hebbende.
* —, m. Man, welke zijne derde vrouw
heeft , M. * — , Man, welke drie vrouwen te gelijk heeft, us.
Trigamie , f. Derde huwelijk , o. * —
Trigamie , vr.
Trigastrique , adj. Met drie buiken.
Trigaud, de, adj. fam. Bedriegelijk, Lis•

ti;.

* — , m.

Bedrieger„ na.
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Trigaude, f. fam. Bedriegster , vr.
Trigauder, V. U. fam. Bedriegen.
Trigauderie , f. fam. Bedriegerij, dfxet•
tern j , vr.
Trige , m. bij de ouden, Kar met drie paar•
den, vr.
Triglochide,adj.m.in de plantk. , zie Crochet.
Triglochines, f. pl. Driekante klapvliezen
aan het hart, o. meerv.
Triglottisme, m. Spreekwijs van drie woorden, vr. * —, Woord uit drie onder.
scheiden talen zamengesteld , o.
Triglyphe, m. aan de Dorische fries, Drie.

Tringler, V. a. Met de krijtlijn teekenen , slaan,
Tringlette, f. Mesje der glazenmakers, om
het lood lot te buigen , o. * — , Glas.
schijf, yr. •
Trinitaire , m. et f. Monnik, m. of Non van
de orde der H. Drievuldigheid , (belast met het vrijkoopen der Christen-

snede, vr.
Trigone , m. Werktuig, om de bogen op de
zonnewijzers te zeekenen ,o. *—, Stand
van drie planeten, wanneer zij 120
graden van elkander verwijderd zijn,
Driehoek , m. * —, in de plantk. , Drie.
nijdig deel , o. * —, Driekantige op.
pervlakte , vr.
Trigonometrie, f. Driehoeksmeting , vr.; —
sphérique, Klootsche driehoeksmeting,vr.
Trigonomécrique, adj. Pan de driehoeks•
meting , Trigonometrisch.
Trigonométriquement , adv. Volgens de regelen der driehoeksmeting.
Trigynie, f. orde van driewij vige planten.
Trijugné, ée, adj. Met drie paar blaadjes.
Trijumeaux , adj. m. pl. , als : Nerfs —,
on: * —, m. pl. Drievoudige zenuwen
(d. i. het vijfde zenuwpaar der herseoen), vr. meerv.
Tril , m. in de toonk., Triller, m.
Trilatéral, le, adj. Driezijdig.
Trilatère , zie Triangle.
Trille, f, zie Tril.
Trillion , m. Millioen van de derde magt,
Trilli oen , o.
Trilobé , ée, adj. Driekwabbig.
Triloculaire , adj. Met drie vakjes.
Trilogie, f. Verzameling van drie tooneelstukken, vr.
Trimer, V. n. pop. Gaauw loopen , Ren-

zen, Draven.
Trimères , f. pl. zekere vliegen , welke

slechts drie dagen leven.
Trimestre , m. Drie maanden, vr. mrv.
Trio , adj. m. zie Trine.
Trine , adj. , als : — aspect, — opposition,
gifstand van xao graden van den dierenriem tusschen twee planeten , m.
Trinervé, ée, adj. Met drie ribbingen.
Tringle, f. Roede, Gordijnroede, vr. *—,
Dun latje, o., Kelderveer, vr., Twijfelaar , m. *—, bij slag., enz., Hang,
Spijkerstok , m. , Spijkerlat, vr. om

onderscheidene dingen aan te han.
gen. * — , in de Dorische orde, Vier.

kant lijstje, o.

slaven,) vr.
Trinité, f. Drieëenheid , Drievuldig

vr.
-heid,
Trinome , m. Grootheid van drie leden , yr.
Trinquart, m. Haringpink, vr.
Trinquer, V. n. fam. Klinken, Drinken.
Trinquerin, m. Hoogste boord (eener galei) , o.
Trinquet, m. in de Middell. zee, Fokka .
mast (eener galei), m.
Trinquetin, m. Derde zeil aan den voorsten wast (eener galei) , o.
Trinquette , f. Stagfok , Stormfok.
Trio, m. zeker muzijkstuk, Trio, vr.
* —, fain. Gezelschap van drie persoen , o., Trio , vr., Klaverblad, Drietal, a., Trits , vr.
Triobole , m. gewigt van 3 obolussen. * ,
munt van 3 obolussen.
rioécie, f. in de plantk., derde orde van
de drie en twintigste klasse van LINK.
Triolet, -m. soort van achtregelig dicht
-stukje,
Triolet, o.
Triomphal, le, adj. Jan eene zegepraal;
Marche
triomChar —, Zegekar , vr.;
phale , Zegetogt, m. ; - Arc — , Zege
Colonne triomphale, Zege.-bog,m.;
zuil, Triumfzuil , vr.; Porte triotnphale , Zegepoort , vr. ; Jeux triom ►phaux ,
Triumfcpelen , o. meerva
Triomphalement, adv. in zegepraal.
Triomphant , te, adj. Zegepralend, Zegevierend, Triumferend; van hier: Église triom phante , Zegevierende kerk , vr.
Triomphante, f. zekere stof.
Triomphateur, M. Zegepralend overwinnaar, m.
Triomplie , m. Zegepraal, vr • , Triumf,
m. *—, Overwinning, Zege, vr.; fig.
Zegepraal, vr., Triur4f, m.; van hier:
C'est son —, Daarin munt hij uit. *—,
f. in sommige kaartspel. , Troef, vr. *—,
zeker kaartspel.

Triompher , v. n. bij de Rom. , De eer der
zegepraal genieten. * — Zegepralen ,
Zegevieren , Overwinnen , Triumferen
(over, de); fig. Zegevieren, Overwin
Zegepralen, Beteugelen; ook:-ne,
Uitmunten. *—, Zich verblijden , Ver.
reikt zijn. *_, Zich verhoovaardigen , Zijnen roem stellen , Juichen
(in, de).
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Triophthalmos, m. steen der ouden, welke
drie menschenoogen vertoonde.
Tripaille , f. Ingewand (van dieren) , o.
Tripartible, adj. In drieën deelbaar.
Tripartite , adj. In drie dealen verdeeld.
Tripartition , f. Perdeeling in drie dee•
len , vr.
Tripe , f. meestal pl. Tripes i Pens , vr. ,
Gedarm te , o.; van hier: (bij looij. ,)
Cuir en tripes , Huid, van alle onrein heden ontbloot en te ,veeken gezet, vr.
* —, ou: — de velours, Trijp, a.
Triperie , f. Pensmarkt, vr.
Tripétale, adj. Driebladig.
Triphane , m. zekere mijnstof.
§ Tripharmacum, m. Geneesmiddel uit drie
bestanddeelen, o.
Triphtbongue, f. in de spraakk., Drie.
klank, m.
Triphylle , adj. In drie bladen of deelgin

Triquer, V. a. bij houtka, Sorteren.
Triquet, m. zekere bridsplank in de kaatsbaan. • —, zeker gedeelte van een stei.
ger , Dwarshout , o. , zie Chevalet.
Triquètre , adj. Met drie vlakke zijden.
* —, f. op oude gedenkpenningen , Drie
vereenigde dijen en beenen.
Triquoises, f. pl zekere scherpe knijptang.
Trirègne, m. zie Tiare (du pape).
Trirème, f. bij de ouden , Galei met drie
roei jens op eiken riem, vr.
Trisagion, m. Lofzang, waarin het woord
heilig driemaal herhaald is, m.
Trisaïeul, m. dchterovergrootvader , m.
Trisaïeule , f. dchterovergrootmoeder, vr,
Trisannuel, 11e , adj. in de plantk. Drieja.
rig, Drie jaren durende.
Trisanthe, m. eene plant.
Trisarehie, f. Driehoofdige regering, yr.
Triscale , . f. soortnaam eenex slang.
Tri-scapulo-huméro-olécranien , adj. m. ,
als: Muscle —, on : ,*—, in. zie Tri.
ceps brachial.
Trisection, f. Yérdeeling in drie gelijke

verdeeld.
Tripier, m. Pensverkooper, m. *—, ou:
Oiseau —, Roofvogel, die voor de jagt
ongeschikt is , m.
Tripière, f. Pensverkoopster, vr.
Triple , adj. Drievoudig ; A — étage , Met
drie verdiepingen; 6g. fam. Menton à —
etage, Hangkin, Lange onderkin, vr.
* —, in de toonk., als : — troche, Driema lgestreepte noot, vr. * —, m. Drievo ud , o.; Rendre an —, .Drievoudig

wedergeven.
Triplé , ée , adj. Verdrievoudigd , Getri.
pleerd.
Triplement , m. Derde verhooging , Perdrievoudiging , vr.
Tripler, V. a. Met drie vermenigvuldigen, Driemaal nemen, T'erdrievoudigen. * —, V. n. Driemaal zoo groot

worden.
Triplicité, f. Driedubbelheid, vr. *—,
Drievuldigheid, Drievoudigheid, vr.
Triplinervée, adj. f. Met vijf ribbingen.
Tripoli , m. Trippel, o.
Tripolir, V. a. Met trippel schoon maleen.
Tripot, ni. Kaatsbaan , vr., zie Jeu de
paume; fig. fam. Etre dans son —, In
zijn element zijn. *—, Speelhuis, Ge
huis, o. *—, Groote steenen zout -men
vr.
-kuip,
Tripotage , in. Mengelmoes , o. , Morse.
rij, vr.; fig. fam. Warboel, m.
Tripoter, V. n. Morsen ; fig. fam. Knoei.
jan, iarrewarren.
Triptère , adj. Drievleugelig.
Triptérygien , adj. m. Met drie vinnen.
Trique, f. pop. Stok, Knuppel, m.
Triqueballe, f. Werktuig ter vervoering
van geschut, o.
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doelen, vr.
Trisme , m. Mondkramp, vr.
Trismégiste, adj. toenaam van Merkuur.
* —, m. zekere drukletter.
Trisoly tupionique , adj. m. , als : Athlète
—, on : * —, m. Worstelaar , welke bij
de Olympische spelen driemaal den prijs
had behaald, m.
Trispaste, m. hiijschtuig met 3 katrollen, o.
Trisperme, m. Met drie zaadjes.
Trisplanchnique, adj. m. , als : Nerf —,
ou : * — , m. zie Nerf grand intercostal.
Trissyllabe , adj. Drielettergrepig. * --,
m. Drielettergrepig woord, Woord van
drie lettergrepen, o.
Triste, adj. Treurig, Bedroefd, Neer.
slagtig, Zwaarmoedig; fig. fam. Être —
comme un bonnet de nuit, Zeer zwaar.
moedig en treurig zijn; Faire — mine,
Een ontevreden gezigt zetten ; Faire—
mine à q. q. , Onvriendelijk bejegenen
of ontvangen; Avoir le vin —, Zwaarmoe dig zijn , wanneer men te veel gedronken heeft. * —, Bedroefd, 4angedaan,
Bewogen (over , de). * — , Treurig ,
Somber. * —, Bedroevend, Pijnlijk,
Smartelijk. *_, Donker, Somber,
Duister. *—, Treurig, Droevig, Rampspoedig , Ongelukkig. * —, Armzalig,
Akelig , Ellendig. * —, Akelig, Per.

velend.

Tristement , adv. Droevig, Treurig.
Tristesse, f. Droefheid, Treurigheid,

Zwaarmoedigheid, vr.
Trisulce, adj. Met drie hoeven.
Trisule, adj. m• , als : $el —, on : *.—,
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m. zout uit twee onzijdige zouten ,
enz. ontstaan.
Tritéophyle, f. Koorts die zich om den

derden dag verheft, vr.
Triterné , ée , adj. In driemaal drie ver
-del.
Trithéisme , m. Leer, welke drie goden
aanneemt , vr.
Trithéiste , ra. Die drie goden aanneemt.
Triticite ,

m, zeker

koper.

* --,

versteen -

de korenaar.
Triton, m. in de fabel!., Triton, m. * --i,
*—, in de toonk., Drieklank , m.
Tri•tri, m. zeker vischzaad.
Triturable, adj. Verbrijzeld of Tot poeder
gemaakt kunnende worden.
Trituration , f. Verbrijzeling, Vermaling
tot poel/er , vr. * —, van de maag,
enz., Werking, Wrijving, vr.
Tricurer, V. a. Verbrijzelen, Tot poeder
vermalen.

Triumvir, m. Drieman , ns.
Triumviral, le, adj. Van de driemannen
of het driemanschap.
Triumvirat, m. Driemanschap, o.
Triviaire , adj. Waar drie wegen ineen
loopera ; Carrefour —, Driesprong , m-.
Trivial, le, adj. Plat, Gemeen , Triviaal.
* —, bij de botan. , als: Nom —, Naam
eener plant, welke tot geene soort van
het geslacht kan gebrage worden, m.
Trivialement , adv. Plat.
Troc , M. Ruiling , vr.; — pour —, Het
eene voor het andere.
Trocar , Trocart , m. instrument , om aftappingen te doen.
Trochaïque, adj. Trochaisch.
Trochanter, m. Dijbeendraaijer, m.
Trochantérien , Trochantinien , nne , adj.
Tot den dijbeendraaijer behoorende.
Trochée, in. Trochaeus, m. (v ),
Troches, m. pl. Winterkeutels (van herten , enz.) , We mee rv.
Troches, m. van bloemen en vruchten,
Tros , m. ; Venir par trochets , In tros.
sen groeijen. *—, bij kuip., Drievoet,
ns, * --, bij leidekk. , Bok , m,.

Trochile , m. in de bouwk. , zie Scotie.
Trochin , m. klein uitsteeksel aan liet
schouderblad.
Trochinien, zie Trocliantérien.
Trochi.sque, m. in de geneesk. , zie Pastille.
.Troehite, m. zeker zeevoortbrengsel.
Trochiter , m. grootste uitsteeksel van het

schouderblad.
Trochitérien, flue, adj. Tot den trochiter
behoorende.

Trochléateur, adj. M. , als s Muscle —
en : * •-- , m. zie Muscle grand oblique
de l'oeil.

Trochlée, f. zekere holligheid aan het
schouderblad.

Trochoïde, f. zie Cycloïde. *—, zie Courbe des sinus.
Trochoïdes, m. pl. familie van weekdieren.
Trochure, f. Drievoudig, enz. gespletene
hertenhorens, m. meerv.
Troglodytes , m. p1. Troglodyten (d. i. een
fabelachtig volk , dat in holen woonde,
van haagdissen, enz. leefde, geene taal
had, enz.) , m. meerv. '

Trogn e , f. pop. (Vol) gezigt, o.; van
hier : — enluminée , Rouge —, Dronkenmansgezi t, o. (Oliekop, m.)
Trognon , m. Klokhuis , o. (Kreus, vr.)
van eenen appel , enz. * --, Stronk
(van eene kool) , m. ; — de chou , Kool stronk , m.

Trogue , f. Schering (van sommige lakens), vr.
Trois, adj. num. Drie. *—, Derde. *,
m. Drie , vr. * —, in het kaartsp. , Derde , Driekaart, vr.
Troisiëme, adj. Derde ; -- téte , (bij jag.)
tiert van vier jaar, 5. *—, Derde
(dag), m. *—, Derde (deel) , e. * -.,
Leerling der derde klasse , m. * — , f.
Derde klasse, vr.
Troisièmement , adv. Ten derde , In de
derde plaats.

Trois.quarte, f. Driekante vijl, vr.
Trois-quarts , zie Trocart.
Trokantérien , Trokantinien , zie Trochan.
tèrien.
Trokléateur, zie Trochléateur.
Troklée, zie Trochlée.
Troler , V. a. fam. Medeslepen , Jiledenemen.
* _, v. n. Rondslenteren.
Trolle, f. Loslaten der (honden), o.
Troller , V. a, Tuinen (d. i. zeker vlecht
maken).
-werk
Trombe, f. Hoos , vr. * — , zeker muzij kinstrument.

Trombone , f. et (mieux) M. zie Saquebute.
Trornpe , f. ,Jagthoren , Waldhoren, m.
* — , Trompet , vr. , enkel in : Publier á
son de —, Elftrompetten, Rondtrompet ten; fig. Uitbazuinen. * —, Snuit (van
Benen olifant), m., Tromp, vr., Snavel , m. * --, Snuit (van insecten) , m.
zie Siphon. *—, in de bouwk., Rond
gewelf, o. * — , bij vuures. , Vereeni ging van vuurpotten op malkander , vr.
*—, soort van blaasbalk, Windpijp, vr.
*—, in de ontleedk., als: — d'Eustache,
Trompetpijp , sir.; — de la matrice, —
— de Fallope, zie Fallope. * —, Mondtrommel , vr. zie Guimbarde.
^ Tramper, V. a. Bedriegen , Misleiden,
Bedotten, Verschalken; van hier: -• la

TROT

TROM
vigilance de q. q. , Iemand bedotten in
weirwil zijner omzigtigheid. *—, Bedriegen, Eenen misslag doen begaan.
* — , Te leur stellen. * — , ontduiken.
*—, Zich onttrekken aan, Verdrijven
van hier: — Ie temps , Den tijd ver drijven. * -- (se), v. pr. Zich vergis sen , Zich vergrijpen , Dwalen, lJ7istasten.

Tromperie, f. Bedriegerij , vr.
Trompeter, v, a. ,ftrompetten ; inzond.
Met trompetgeschal indagen; fig. fam.
Uitbazuinen. * —, V. n. van den ede
-lar,Kijschen.
Trompeteur , m. zie Buccinateur.
vr.;
fig.
,
Bazuin
Trompette, f. Trompet ,
Emboueher la —, Eenen hoogdravenden
toon aannemen ; Déloger sans — , Met
de noorderzon of Met eene stille trom
verhuizen; A gens de village, — de
bois, Ieder naar zijn' rang ; fam. Cet
homme est ene vraie —, C'est la — de la
ville, du quartier, Die man is de stads
* — , bij dicht. , als : — héroique,-krant.
Heldendicht, o.; -- sacrée , Gewijde
poe*zij, vr. *—, als: — parlante, Spreek
vr., zie Porte-voix. * —, als:-trompe,
w- marine, Speeltuig met ééne snaar,
Zeetrompet , yr. * —, aan een orgel,
Trompet, yr. *—, zie Buccin. * —ij
zekere virch. * —, soort van kalebas.
* —, m. Trompetvogel , m. , zie Agami.
* —, m. Trompetter , m. ; fig. fam. I1
est bon cheval de —, Hij is voor een
klein geruchtje niet vervaard.
Trompeur, use, adj. Bedriegelijk. * —,
m. Bedrieger , m. ; spr. w. A trom peur, troonpeur et demi, Wie een' boer
bedriegen wil , moet een' boer mede
bedrieger moet men-breng,E
door bedrog vangen.
Trompeuse, f. Bedriegster , vr.
Trompillon, na. Klein rond gewelf, o.
-
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men de aarden pijpen voor waterwer.
ken vervaardigt, o. * —, dikke eind van
eenen paardenstaart , Stomp , m.
Trongonner, V. a. In moeten snijden.
Tróne, m. Troon, fn.; fig. Troon , Zetel,

vs. *— , van den paus , Troonzetel, m.
* -_ , bij godgel. , Troon, m.
Tronière, f. Schietgat (eener batterij), o.
Tronqué , ée, adj. 4fgeknot, Stomp, zie
Tronquer.
Tronquer, V. a. Verminken. * --, .4fknot.
ten ; van hier: CBne tronqué , 4fge •

knotte kegel, m.
Trop, adv. Te, .c41 te; — vite, Te snel.
* —, Te veel; Un mot de —, Een woord
te veel; — de pain , Teveel brood. s—,

Te veel, Te sterk , Te zeer, Te hard.
* —, toet eene ontkenning, als : Ce vin
n'est pas — bon , Die wijn is geen van

de beste, Die wijn is niet bijzonder
goed, niet zeer goed, is middelmatig;
fam. Par -- , Te veel, Te zeer. °.-, m.
Te veel, o.

Trope , in. Figuur , Overdragtelijke uit

vr.

-druking,

Trophée, m. Zegeteeken, o.; fig. bij dicht.,
Zege , Overwinning , vr. ; ook: fig. Faire

Zich verhoovaardigen op, Eenen
roem stellen in (iets slechts). * —
bij schilders , enz. , Zinnebeeldige voor
-steling,Troph
vr.
Trophosperme , m. zie Placenta.
Tropique , m. Keerkring , m. *—, adj.
als: Année —, Tropische jaar (d. i.
van de Bene nachtevening tot de ande.
re), o.; Plante —, Plant, welke slechts
des daags bloeit, vr.
Tropologique, adj. Figuurlijk, Verbloemd,
—de,

Leenspreukig.
Troquer , V. a. Verruilen , Ruilen ; apr.
w., zie Borgne. * — (se) , V. pr. Per.

mild worden.

ne, Dé d'un piédestal.
Tronche, f. Blok (onbewerkt hout), o.
Tronchet, m. bij goudsen., 4anbeeldblok,
Blok, o. * ---, bij kuip., Blok , o.
Trongon,ma Splinter (van eene lans, enz.),

Troqueur, m. Ruiler, Ronselaar, m.
Troqueuse , f. Ruilster , yr.
Trot, m. Draf, m.; fig. fans. Mener q. q.
Ie grand —, Iemand hard laten werken.
Trottade, f. fats. Toertje (te paard of in
een rijtuig) , o.
Trotte , f. pop. Weg , ns. , Eind , o.
Trotter, V. n. Draven; van hier: (van
menscl^.en,) Loopen , Draven ; fig. Menigen gang doen ; ook : Zwerven.
Trotteur, na. Draflooper , m. ; van hier:
Etre bon -- , Goed draven.
Trottin, m. pop. Boedschaploóper, Loop.

;uil dient, o. * —, Stuk, waarvan

Trottoir, an. voetpad (langs Bene kaal,
enz.) , 0. ; fig. fam. Cette affaire est sur
le —, Deze zaak is op de baan, in
het publiek; Cette fille est sur le --,

Tronc , m. Stam (van eenen boom) , an,;
spr. W. I1 vaut mieux s'actacher au — de
l'arbr.e qu'á ses branches, Het is beter

dat men zich aan het hoofd wendt. *—,
in de ontleedk., Romp, m. *—, in de
geslachtrek. , Stam , m. * —, .flrmbus , vr.,
.Armpost, ns. *—, zie Fát d'une colon-

tn. * —, van sommige visschep, Moot,
vr. ; Cooper par troncons , in mooten
snijden. * — , Stuk marmer, dat tot
vervaardiging van de schacht eener

jongen t M.

-
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* --, somtijds , Militair , o. • --, pl.
Dit meisje is huwbaar , staat te trouTroupes , Troepen , m. meert' . , Kr'i jgs•
1ven • Acre sur le —, Op den weg zijn
volk , o.
(om zijn fortuin te maken, enz.).
Trou , m. Cat , o. (inzond. wanneer het Troupeau , m. Kudde , vr. ; fig. Kudde,
vr. *—, Hoop, m., Bende, vr.
geheel of ten naaste bij rond is ,) Opening , vr., Loch , o. ; fig. fain. Boire Trousse • f. Pak , o. , Bondel , Bundel,
Bos, m. * —, Pijlkoker (der boog
comme on —, Sterk zuipen; Quand it
* —, in het krijgsw.,-schuter),fin.
voos entend venir , it se roettrait dans Ie
Bos groen voeder , dat de ruiter ach-- d'une bouteille, Wanneer hij u hoort
ter op het paard heeft, m.; van hier:
komen , kruipt hij weg; I1 n'a riep vu
En —, lichter op het paard ; Mettre
que par Ie — dune bouteille , Hij weet
une femme en — derrière soi, Bene vrouw
niets, Hij is zeer onkundig; Boucher
achter zich op her paard zetten. s—,
un —, Een gat stoppen (d. i. eene schuld
Barbierskoker,, Barbierszak , m. *—,
betalen); spr. w. Mettre la pièce auprès
bij timmerl. , Touw , o. om kleine lasten
du —, Het middel op de verkeerde plaats
op te hijschen. * —, als : Trousses de
aanwenden ; Faire on — à la lune , Met
quetw de cheval , Lint met kwasten, o.
de noorderzon verhuizen; Un renard
* — ? pl. Trousses , weleer , Broek van
qui n'a qu'un — est bient8t pris , Hij , die
eenen page, vr.; van hier : fain. Etre
slechts één hulpmiddel heeft, kan zich
aux trousses de q. q. , Iemand op de
slecht redden; Autant de trous, autorit.
hielen zitten, (lem vervolgen; ook:
de chevilles, Autant de chevilles que de
Iemand gedurig volgen, (hetzij om hem
trous, Hij is voor één gat niet te vante bespieden, of om Bene andere reden).
gen. s—, fig. Gat, 0. , Slechte woning,
Troussé , ée , adj. faro. Petit homme bien —,
vr. °—, in het tiktak, Ga:, (d. i.
Een zwel gemaakt klein ventje, o.; Chetwaalf punten ,) o.
val biei, —, Mooi dik paardje, o.;
Troubadour, m. Provenpaalsch dichter,
Petite maison bien troussée, Lief huisTroubadour , Minnezanger, m.
je, o.; Compliment bien —, Een sierTrouble , adj. Troebel, Onklaar, Drab.
lijk compliment , o. ; Petit diner bien—,
big ; fig. fam. Pêcher en eau—, In troeEen zeer goede kleine maaltijd; Etre
bel water visschen. * —, Dof, Don— ía la diable, à la turque, Ellendig toeker , Betrokken , Beslagen. * —, adv. ,
getakeld of uitgedost zijn,
als : Voir —, Onduidelijk zien. *—, m.
Beroering , Beweging , Onrust , Ver. Trousseau , m. Uitzet ( aan eene dochter) ,
o. * —, Bos (sleutels), m. * —, Mal,.
warring , vr. * -- , pl. Troubles, Onvr. voor de geschutvormen.
lusten , m. mrv. , Beroeringen, vr. mrv.
s.___, bij regtsgel. , Storing in het be. Trousse- galant, m. zekere ziekte.
zit, vr. *--, f. Schepnet , o., Tote. Trousse- queue , m. Staartriem , m.
i rousse-quin, m..dchterste boog van Benen
bel, vr. , zie Truble.
zadel, m.
Troubleau, m. Kleine totebel, vr.
Trouble-fête, m. faro. Y'reugdestoorder , m. Trousser, V. a. Opschorten , Opnemen, Op.
beuren, Opligten, Opsteken, Ophouden;
Troubler, V. a. Troebel maken , Beroefig. fain. — bagage, Zijne biezen pakren ; fig. Beroeren , Storen , Verontrus.
•
ken ; pop. — une affaire , Bene zaak
ten.
v. pr. Troebel worden,
spoedig afdoen ; Cette maladie 1'a troussé
ook: Donker worden, Betrekken; ook:
en deur jours, Deze ziekte heeft hem
Zich verwarren, Taman zijn stuk raken,
-

Blijven steken.

Troué, ée, adj. Met gaten, Kapot.
Troué, f. Opening (in #ene heg , bosch ,
enz.) , vr.
Trouelle, f. Hoepel aan een vischnet, m.
Trouer, V. a. Een gat maken in, Doorboren. * — (se) V. pr. Gaten krijgen,
Verslijten, Kapot gaan.

Trouillotte, f. zie Caudrelle.
Trou-madame , m. zeker spel. *--, speelbord.

Troupe , • f. Troep, m. , Bende, vr. ,
Hoop , Drom , m. ; van hier : En —, Par ^
..- , Met hoopen of troepen, Troopswijze. *•-, in het krijgsw. , Troep , m. i
,

in twee dagen weggenomen. s—, als
une volaille, De vleugels, enz. van Benen
-vogel digs aan het ligchaam drukken,

eer men hem aan het spit steekt. *(se), v. pr. Zijn kleed opschorten, opnemen , opsteken, opbinden.

Troussis, m. Opnaaisel , o. ; Faire un — à,
Opnaaijen.
Trouvaille , f. faro. Vond , m. , Yonst , yr.;
Faire une —, Eene vonst doen.
Trouvé , ée , adj. , als: Mot —, Nieuw
woord van eene gelukUige vinding, o.;

Enfant --- , mondeling , m. en vr. ; 1-18•
pital des erefans trouvés, Vondelingshuis , o.
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V. a. Vinden , Aantreffen , Ontmoeten. *— ,Tinden, Teerrassen, Over.
rompelen. * —, Pinden , Uitvinden,
Verzinnen. * —, Vinden , Ontmoeten,
Ondervinden, Ervaren. *—, Vinden,
Bevinden, Houden voor, Achten, Schatten, Keuren; van hier: — bon, Goed.
vinden, Goedkeuren; ook: Naar zijnen
smaak vinden, Lekker vinden; — mauvais, fdfkeuren; ook: Niet naar zijnen
smaak vinden , Onsmakelijk vinden;
— à redire , Te zeggen vinden, Te zeggen weten , Aan te merken hebben ; —
à dire, Te kort of min vinden , Vinden
dat iets ontbreekt. * — , Vinden, Opmerken, Bemerken, Bespeuren, Waar
Zich bevinden,-nem.*—(s),vpr
Zijn , Zich laten vinden ; ook : Gevonden worden , Zich opdoen , Verschijnen;
11 se trouva que, etc., Het gebeurde.
dat, enz.; 11 se trouve des gens, Er
worden lieden gevonden, Men vindt
lieden ; Ges ouvrages ne se trouvent plus,
Die werken worden niet meer gevonden, komen niet meer voor; ook: Zich
bevinden , Zijn , Verkeeren , Bevonden
worden ; van hier : Se — bien, Zich
wel gevoelen, Welvaren, Wel zijn ; Se
— nnieux, Beter zijn, Zich beter gevoelen of bevinden ; Se — bien dans sa
nouvelle maison , Met zijn nieuw huis ,
zeer wel tevreden zijn; Se — bien de
q. q. on de q. ch., Zich wel bevinden
bij iemand of iets, Zich niet te beklagen hebben over iemand of iets,
Reden van tevredenheid met iemand of
iets hebben; Se -- mal, Zich kwalijk
bevinden, Zich niet vel bevinden;
ook: Flaauw worden, In zwijm vallen.
Trouvère , m veroud. zie ,Troubadour.
Truand, m. aan een kousenweeftouw, Voet
* —, veroud., Deugniet, Be--stuk,o.

Trufferie , f. bijna veroud., pop. Fopperij,

Trouver,

delaar, m.
Truandaille, f. veroud., Bedelaarspak, o.
Truande, f. veroud., Bedelaarster, Land-

loopster , vr.

Truander,

V. U.

jen.

veroud. , Bedelen, Schooi.,

Truanderie , f. veroud. , Bedelen , Schooi jeu,

o.

Truau, m: een visclhnet.
Truble, f. Totebel, vr., Schepnet, o.
Trucheman, Truchement, an. Tolk, nt.;

fig. Tolk, m.

Truelle , f. Troel , m.; fig. fam. Aimer
la —, Een liefhebber va. n bouwen zijn.
Truellée , f. Troffel vol , m.
Truellette , f. Trofeltje , o.
Truffer, v. a. bijna veroud. , pop. Poppen,
Bedriegen.

Bedriegerij, vr.
Truffette , f. zeker doek.
Truffeur, m. bijna veroud. , Fopper , BeBe.
drieger,. m.
Truffère , f. Trufelland , o.
Truie , f. Zeug , Zog , yr.
Truite ,, f. soort van visch , Forel, vr.,
zie ook Saumoné; — brune, Bruine forel, vr.; -- de mer, Zeeforel, vr. *—,
bij brouw. , zekere vierkante bak.
Truité, ée, adj. Met kleine roods Plekken.
Trulle , f. zeker vischnet.
Trulot, zie Treu.
Trullotte, f. zeker werktuig om visch te

vangen.
Trumeau , m. Runderschinkel , m. * --,
in de bouwk., Ruimte des muur: tas schen twee ramen , Dam , m.; van hier:
Damspiegel , Penantspiegel , ns. ; ook:
Trumeau- tafeltje, o.
Trusion , f. in de geneesk., als : Mouve•
ment de —, Beweging van het laartebloed naar het ligchaam, vr.
Trusquin, m. soort van rids (der timmerl. enz.)
Tschako, m. zie Shako.
Ta , pr. pers. Gij.

Tuable, adj. Te dooden, Te slagten.
§ Tu auteur, m. fam. Wezenlijke, o., Knoop,
mm., Fijne van de mis, o.
Tuant, te, adj. fam. Vermoei fend.
'rube, m. Buis, Pijp , vr.; van hier:
— acoustique , Stemleider , m. ; — capillaire, Ilaarbuis , vr.
Tubercule, m. Knobbeltje , o. , Verheven•
heid, vr.
Tubercaleux , use , adj. Knobbelig , Met
knobbels. * — , m. een visch.
Tubéreuse , f. eene plant , Tuberoos , vr.
* — , adj f., als: Racine —, Bolachtige

wortel,

M.

Tuber-ischio-trochantérien , adj. m. , als
Muscle —, on : * — m. zie Muscle carré crural.
Tubéroïde , f. een truffel, Plant , dit

op den saffraan groeit, en doodt.

Tubérosité , f. Uitzetting (van een lig.
chaamsdeel), vr. * — , in de ontleedk. ,

Verhevenheid (aan een been), vr.. *—,

in de plantk. , Kleine v erhevenheid, vr.
Tubicine , m. in de oude gesch. , Trompet•,

ter, m.
Tubipore , m. een veelvoet.
Tubulé, Eye, adj. Van eens buis voorzien.,

*_, Buisvormig , PifPvormig.

Tubuleux, use, adj. Buisvormig, des Be ne buis.

1

Tubulure , f. in de scheik. , Gat , om cent

buis daarin te bevestigen, o.

TUBE

-TURK

Tudesque, adj. 11uitsch. *., m. Duitsch, o.
Tue-loop, m. soort van akoniet, IVolvendood , vr.

Tuileau , m. Gebroken dakpan , vr. , Stuk
eener dakpan , o.
Tuiler , V. a. (Laken) strijken.
Tuilerie , f. Pannenbakkerij, vr.
p1. Tuileries, naam eener openbare wandelplaats te Parijs.
Tuilier , m. Pannenbakker , m.
Tulipe , f. geslacht vara planten, Tulp , vr.
Tulipier , m. Tulpboom , yr.
Tulle , m. zeker weefel , Tule , vr.
Tuméfaction , f. Zwelling , vr.
Tuméfier, v. a. Doen zwellen , Eene zwel
-ling
veroorzaken.
Tumeur , F. Zwelling , vr. , Gezwel , o.,
Dikte, vr. ; — enkystée, Zakgezwel ,
o.; — blanche, Zwelling in de geledingen, vr. ; — variqueuse, zie Variqueux.
Tumulte , m. Geweld, o., Opschudding,
vr. , Oploop , m. ; — populaire , Volksoploop, no.; En —, In wanorde; fig.
Oproer, o.
Tumultuaire, adj. Oproerig, Woest.
Tumultuairement , adv. Niet oproer, Woest,
Onstuimig.
Tumulcueusement, adv. Oproerig , Noest,
In wanorde.
Tumultueux , use, adj. Oproerig , Woest,
Onstuimig ; van hier : Esprit —, Woelgeest , Heethoofd, in.
Tungstate, m. zeker zout, Zwaarsteen zuur zout, oe
Tungstène, m. Tungsteen , Zwaarsteen, m.
Tungstique, adj., als : Acide --, Tungsteenzuur , o.
Tunicelle, f. Kleine tunica der geestelijken, vr.
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'fuer, v, a. Dooien, Doen sterven, Doen
sneuvelen , Van het leven berooven,
Doen omkomen, Het leven benemen;
van hier: — a coups de baton , Doodslaan (met Benen stok) ; — d'un coup
d'épée , Doodsteken (met Benen degen) ;
— d'un coup de pistolet , Doodschieten
(met een pistool) ; van hier : Etre tué ,
,Doodgeschoten worden, Sneuvelen, Sneven. * —, Doen sterven , Het leven
benemen, Vermoorden. * . , van sla.
gers, Slagten ; van bier : fam. — de la
viande, (Vleesch) slagzen. Doen
sterven, Perwoesten , krernielen.
Verschrikkelijk vervelen of kwellen;
Eg. Dooden , Wegnemen, Doen verdwijnen , Verwoesten ; van hier : fam. — le
temps , Den tijd dooden, Den tijd verdrijven ; Cela tue tout le plaisir , Dat
beneemt alle genoegen. * — (se) , v. pr.
Zich van het leven berooven ; van hier:
Se — d'ui coup de pistolet, Zich met
een pistool voor den kop schieten; Se —
a force de travailler, etc., Zich dood
werken , enz. ; Se -- It force de boire,
Zich dood zuipen. * —, Zich vernie.
tigen.
Tuerie , f. Slagting , vr. * — , Slagterij , vr.
Tue-fete , als: A -- , adv. tilt al zijne
mag t.
Tuero , m. eene plant.
Tueur, m. fam. , als : C'est on — de gens,
.Het is een ijzervreter; C'est un —,
.Hij heeft er menig een' naar de andere
wereld geholpen.
Tuf, in. Welzand,, o.; fig. Pour peu qu'on
l'approfondisse, on rescontre bientót le -i,

Men is bij hem spoedig op den bodem.
*-- a Tufsteen, no. * --, soort van zeer
grof linnen.
Tuffeau, m. Tufsteen , m.
Tufier , ère , adj. Van den aard van tuf.
steen of welzand.
Tugue, f. Uitgespannen zeil over vier
stijlen op het halfdek van het schip
voor den regen en de zon , o.
Tuilage, to. Strijken van het laken, o.
Toile , f. Pan , Dakpan , vr. ; fig. C'est
une — qui est tombée sur ma tête , qui
an'est tombée sur les tête , Dat is een onverwacht ongeval, hetwelk ik niet ver
kon. °` --, bij goudsm. , zekere-mijden
gietvorm. * —, Persplank (der lakenbereiders), vr.
Tuilé , ée , adj. In de

dakpan.

gedaante eener

Tunique, f. bij de ouden, en nog thans bij
de geestelijken , zeker onderkleed, Tunica vr. -`—, zie Dalmatique. * --,
vlies, o.; — de l'oeil, Oogvlies , o.; —

propre, (in de plantk.,) Zaadvlies, o.
Tuniqué , ée , adj. Met vliezen.
Tuorbe, m. zeker snaarspeeltuig , Theor.
be, vr.
Turban, m. Tulband, na.; van hier:
Prendre le — , Mahomedaan worden ; p1.
Turbans , zeker gestreept katoen, waar mede men de teelballen omwindt.
Turbe , f. bij regtsgel. , weleer in : Enquête
par — , Onderzoek naar de gebruiken
eener plaats , o.
Turbé , m. bij de Turken , I3egrafeniskapel, vr.
Turbier, m. Getuige bij eens Enquête par
turbe , m.
Turbine , f. 4fgesloten zingkoor, o., zie
Jubé.
Turbine, ée, adj. Kegel-slakvormig.
Turbinites, f. pl. spieraalvormige ver
schelpen.
-stend

TYRA.'

TURB
Turbith-minéral, m. zie Sulfate de. mercure.
Turbith-minéral-nitreux , m. zie Nitrate de
mercure.
Turbot , m. Tarbot , vr.
Turbotière , f. Yischketel met eens lek -

plaat, m.
Turbotin, m. Kleine tarbot , vr.

1

Onéraire en Subrogé. s-., Paal, ter

ondersteuning van eengin boom, Boompaal , m.
Tutie, f. een zincoxyde.

Tutoiement , Tutolment , m. .lanspreken
met Tu , Toi , o.
Tutoyer, V. a. Iemand met to of toi aan

Turbulemment, adv. Met drift, Onstui-

mig , Woedend, Onrustig, Woelig.
Turbulence , f. Onstuimigheid , Driftig heid, vr.
Turbulent, te, adj. Onstuimig , Wild,
Woest, Driftig.
Turc, m. Turk , m. ; fig. C'est un vrai -,

Het is een onrneédoogend mensch; zie
ook More. * - , Turksche taal, vr.,
Turksch , o. * --, zekere boomworm.
* - , rque, adj. Turksch ; van hier : A
la turque , fig. pop. Op zijn Turksch,
Onharmhartig.
Turcie, f. Steepen dam , m.
Turcique , adj. f. , zie Selle.
Turelure • f. fate. , als : C'est toejours Ia
même -, Het is altijd de oude deun.
Turgescence , f. Overloop , m. ; - de la
bile, Overloop van gal, m.
Turiféraire , zie Thuriféraire.
Turfion , m. Bol , m. , zie Cal en.
Turlepin , m. Malle poetsenmaker , Lom.

pe spotter , m.

Turlupinade , €. Lompe boerterij, vr.
Turlupiner, v. n. fam. Lomp schertsen.
*- , V. a. Bespotten. Belagchelijk maken.
Turlurette, f. onder Karel VI. , Bedelaars.

gui Laar , vr,

Turnep , Turnip , m. naam van zekeren

grooten knol.

Turpitude, f. Schande, Schanel - lijkheid, vr.
Turquette , f. in de plantk:, zie Herniaire.
Turquin , adj. m., als : Bleu -- , Donker.

blaauw.

Turquoise, f. Turkoois, m.
Tusèbe, m. zwart marmer van .t lssonaen.
Tute , f. Proefkroes , m.
Tutélaire , adj. Beschermend; Divinité -,
Beschermgod , Schutsgod , m.; Ange -,
Beschermengel , Schutsengel, m. ; Saint

-, Beschermheilige , Schutsheilige, m.

Tutéle , f. hoogdij , Voogdijschap , ir.;
Etre en --, Onder voogden staan ; Etre
hors de - , ,Niet meer onder voogden
staan ; fig. Btre sous la -- de q. q. , Onder iemands gezag staan; Tenir q. q.
en -, Iemand onder den duim houden.
* --, Bescherming . vr.; Être sous la des lois, Onder de bescherming der

wetten staan. *- Wapen achteraan
een schip, o.
Tuteur, m. Voogd, Momber , m. ; - ho.
noraire , Toeziende voogd , ns. , zie ook
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Tutoyeren.

-sprekn,

Tutrice, f. Voogdes , vr.
Tuyau , m. Pijp , Buis , vr.; - capillaire,
Haarbuis , vr. ; fig. Parler ou Dire dans
Ie - de l'oreille , Influisteren. * --,

van eens pen, Schacht, vr. *-, Pijp,
vr. , Holle halm of steel , m.
Tuyère , f. Opening voor de blaasbalksv
pijp , vr.
Tympan, m. Trommelvlies, o. * -., bij
drukk. , Ti mpan , o. * -, in de bouwk. ,
Ti mean , o. * - , bij waterwerk. , Wa•
terrad , o. -- , Rondsel , o.
Tympanique, adj. Van het trommelvlies.

Tympaniser, V. a. Openlijk uitjouwen,

uitschelden.

T^ mpanite , f. Trommelzucht , vr.
Tympanon, m. een speeltuig, Hakbord, o.
Tymphée , f. bij de ouden , soort van gips.
Type, m. Voorbeeld, o. *-, Zinnebeeldt,

o. *—, Afbeelding, vr. * ---, Let-

ter, vr.
Typhode, adj., als: Fièvre -, Heete

zweetkoorts, vr.

Typhomanie, f. Zinneloosheid, ,Krank

vr.

•

-zinghed,

Typhon, ra. Onstuimige Wind , die Bene

hoos vertelt , m.
Typhus, m. Typhus, ns. , Hospitaal:.
koorts, vr.
Typique , adj. Figuurlijk, Zinnebeeldig.
Typographe , m. w. gebr., Boekdrukke r, m.
Typographic , f. Drukkunst , vr.
Typographique, adj. van de drukkunst, Tij pographisch - van hier : Bureau --, Let-

terkast , vr. (met behulp van welke
men leert lezen.)
Typolithe , f. Steen met afdruksels van
planten, enz., m.
Tyran , m. Tiran , Dwingeland , Overweldiger , m. ; fig. Tiran, no. * —,
geslacht van vogelen.
Tiranneau, m. fam, Tirannenknecht,
* - , geslacht van vogelen.
Tyrannicide , m. Ti rannenrr0oord , we *
Tirannenrnoorder , m.
Tyrannie, f. Dwingelandij, Tirannij ,
Geweldenarij , vr.; fig. Geweldenarij ,
Overheerschi ng , vr.
Ty rannique , adj. Gewelddadig , Tirane.
piek , Wreed.
Tyranniquement , adv. Gewelddadig, Ti.
ranniek , Wreed.
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Tyranniser, v. a. Wreed behandelen , On-

derdrukken, Geweld tegen ... uitoefenen.
Tyromancie, f. Waarzeggerij uit kaas, vr.

Tyroinorphite, f. Steen,
kaas voorstelt a m.

welke een stuk

Tzar , zie Czar.

U.
U, m. de een en twintigste letter der let.

tent/st, U, vr.
Ubiquiste, m. weleer te Parijs, Ubiquist,

m.; fig. fam. I1 est —, Hij is overal te
huis.
Ugna , Ugno , m. soort van witte druif.
Ukase, m. in Rusland, Bevelschrift, o.,
Ukase, vr.
Ulcération, f. Verzwering , vr. i fig. w.
gebr. , he rbá tteri ng , vr.
Ulcère , m. Zweer , yr.
Ulcéré, ée, adj. fig., als : Conscience ul.
cérée , Knagend geweten, o.; Coeur --,

Wrokkend hart, o.

Ulcérer , V. a. Doen zweren ; fig. Perbit.
teren. * — (se) , v. pr. .dan het zweren raken, Beginnen te zweren.
Uliginaire , adj. Op moerassige of stinken de plaatsen groeijend.
Uligineux, use , adj. Moerassig, Stinkend.
Ulmine , f. zeker plantenvoortbrengsel.
Ultérieur, eure, adj. Aan gene zijde (gelegen ). *—, Later, Volgend, Verder.
Ultérieurement , adv. Verder , Nader.
§ Ultimatum, m. Uiterste voorwaarde , vr.,
Ultimatum , o.
Ultra, m. Heethoofd, Drijver, m.
Ultramondain , ne, adj. w. gebr. , Buiten
de wereld.
Ultramontain , ne , adj. flan gene zijde der
bergen, Ultrarnontaansch (inzond. aan
gene zijde der 4lpen). * _ , m. UItramontaan, m.
Ultra•révolutionnaire, m. Overdrevene aan hanger der revolutie , m.
Umbilic, zie Orinbitic.
Un , m. Een * -- , Een, vr. * — , ne 3
adj. num. Één , Léne , Een , Eene. * —,
Een, Benig , Een en de zelfde , On.
veranderlijk. '°—, Eenvoudig , Enkel.
. —, als : L'— et l'autre, Lane et l'au.
tre, Beiden ; Ni I'— ni l'autre, Geen
van beiden ; L'— vaut l'autre , De eene

is zoo goed air de anders ; L'-1'autre,
Elkander; Vis.á -vis 1'— de l'autre, Te
elkander ; Les uns ... les au--genovr
tres, Eenigen . . , anderen ; Les uns et
les astres , fam. ,lillen zonder onder
a --, Een voor een ; fam. Sur-scheid;
les one heure, Tegen een uur ; pop. II

m'en a donné dune , Hij heeft mij beet
gehad ,gefopt; L'— portast 1'autre, Door
elkander.
Unaninie , adj., Unanïmement, adv. Een
-parig,
Eenstemmig.
Unanimité , f. Eenparigheid , ,Eenstem.
enigheid , vr.
Unau , m. zeker dier.
Unciforme, adj. Haakvormig. *_,f. ge.
slacht van ingewandswormen.
Unguéal, le, adj. Waarop de nagel zit.
Unguis , m. zie Os lacrymal. *—, zie Onglet, Ptérygion.

Uni , ie , adj. Glad , Effen , Gelijk ; fig.
Eenvoudig , Ongekunsteld. * —, Ver.
eenigd , Eensgezind. * —, adv. Glad,
Effen. *—, m., als: A 1'
Gelijk,
—,

Effen.

Unicapsulaire , adj. Met den zaadhuisje.
Unicorne, m. zie Lieorne. * —, on : — ma-

rin , Eenhoorn. * —, Versteend ivoor, o.
Unième, adj. enkel met Vingt, Trente,
Quarante, Cinquante, Soixante, Quatrevingt , Cent et Mille , als : Vingt et --,

Een en twintigste.
Unièmement , adv. even als het woord U-

niènne, enkel met Vingt, etc., als: Vingt
et —, Ten een en twintigste.
Uniflore , adj. Eenbloemig.

Uniforme, adj. Gelijkvormig, Eenvor.

enig , Onveranderlijk, Gelijk , .41tijd

het zelfde; van daar: Eentoonig, Zonder afwisseling. s—. , in het krijgs.

wez., als: Habit —, Uniformsrok, m.
* —, f. Uniform, vr., Regementskleed,
o., Montering, vr.
Uniformément, adv. Lenparig, Gelijk,
Op gelijke wijze.
Uniformité, f. Gelijkvormigheid, Gelijkheid, vr.
Unilabié, ée, adj. Met dine lip.
Unilatéral, Ie , adj. Slechts aan dine zijde groeijend.
UniIobé, ée, adj. Slechts line Tobbe heb
-bend.
Uniloculaire, adj. Met één vak , Zonder
afscheidingen.
Uniment, adv. Gelijk ., Glad 9 Effen. * -;
Eenvoudig.
Union , f. Vereeniging, Zamenvoeging,
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- , Vereenigîn , ir. , Huwelijk,
Eensgczindheid,
Echt, m.
vr. , Vrede , m. , Eendragt , vr. _
in de staatk. , Pereeniging , Unie, vr.
* -, in de rijsch. , Geheel van een paard.
Unipétaléc , adj. f. Met slechts één blad.
Unique , adj. Lenig, Benigste. j'-, Eo.
nig in zijne soort; fig., als: L'- ora-

Uranit , Uranite , in. zie Uranium.
Uranium, m. zeker metaal.
Uranographie , f. ifemelbesch rijving , ' vr.
Uranologie, f. Leer des hemels.
I.Jranomérrie , f. Hemelmeeskunde , yr.
Uranomorphites, f. p1. hij de ouden, zekere
steenen , nvelke den hemel voorstelden.
Uranus, in. eene planees % Uranus, m.
Urao , m. zekere Carbonate de soude.
Urate , m. Piszuur zout , 0.
Urbain ) iie , adj., als : haison urbaine , Huis
in de stad, vr. te. bij J. J. Rous

yr.

0. 9

teur, De eenigste redenaar (d.i. voor.
naamste , onvergelijkelijke) , on.
als: Co q uille , Schelp, welker trek
van de regter. naar de linkerhand

SEATS 9 Stede/ing , M.
UrbaniLé f. Gemanierdheid , Wellevend.
heid , vr.
lijk, Benig en alleen. , UitsluiUrbère , m. zeker insect.
tend, Bovenal.
a. ` P ereenigen , Zamenvoegen, Urcéolé , é2 , adj. in de plantte. , Uitge.
Unir ,
. Verbinden; fig. Vereenigen,P'erbinden.
zet.
*_, Gelijk maken. Glad maken, Ef- Urée , f. Fisseof, vr.
fen maken. (s5) V. pr. Zich ver. Uretère , on. Pisleider , Pisgaug , no.
eenigen of verbinden (met, a ou avec.) Urétéritis, f. Ontsteking der pisgangen, Vr.
Unioexé , ée , adj. Maar één geslacht Urétéro-phlegmatique , adj. Veroorzaakt
door cone slijmophooping in dc pis.
hebbend.
gangen.
Uniosant , te, adj. Perbindend , Zamen.
Urééro-pyrique , adj. Door eSter in de p1:.
bindend.
gangen veroorzaakt.
Unisson, m. in de toonk. , Zamenklank,
Urétéro-stomatique , sdj. Door eene ver.3 Even hoog (gestemd)
M. ; Etre a 1
stopping der pisgangen hij de blaas
zijn; fi g. fan. Se mettre a i'~ de tout le
veroorzaakt.
monde, Niemand aanstoot geven.
Unitaire , m. die slechts één' persoon in Uréohrobulbaire , adj. f., als t .Artère
zie Transverse du pérliotle.
de Godheid erkent, Unitaris, m,
Urétique , adj. Tot de pisgangen behoorenUnité, f. Eenheid, vr.
de. *... , Pisdrijvend.
Unitif, Ive , adj. I7ereenigend.
Urèrre , uh. Pisleider ,, no.
Univalve , adj. Met édne schelp of schaal.
Slechts aan ééne zijde open- Urgeuce , f. Drang , flooge nood , no,,
Noodzakelijkheid , vr.
gaand.
Urgent, te , adj. Dringend , Spoed vôr _
Univalves, m. p1. Eenschalige dieren,o.norv.
de rend.
Univers , m. Heelal, o., Wereld, vr.
Universalité , 1. Algeheelheid , vr. , Geheel, Urinaire , adj. Van de pis, Pis . ..
4lgemeenheid, vr.
Urinal, m. Pisglas, o.
0.
Urine, 1. Pis , vr.
Universauz , m. Pl. ZIC Universel ,- m.
Universe!, lie , adj. Algemeen.Ee. Uriner, V. U. in de geneesk. , Water loozen , Pissen.
fl5 uitgebreide geleerdheid bezittend.
* -, m. (p1. Universaux ,) 4/gemeen. Urineux, use, adj. Een' pisreuko.f pissmaak
•
hebbende , Pisacloeig.
heid, Gelijkheid, vr.
Urique, adj., als : Acide -, Piszuur 0 .
Univeroellement , adv. 4 1gemeen.
Urne , f 4schk,uik , Lijkbus , Urne, vr.
Univeroité , f. floogeschool , Universiteit
- , als t - épineu.
* -„ Zaad/iuisje.
Akademie, vr.
5C eerie scheip.
Univocation , f. Eigenschap van Univoque
Urocvioe , f, Beooriieeling eener ziekte
te zijn') vr.
uit de plc , vr.
Univoque , adj. De zelfde beteekenis be.
houdend. *_ de spraalk. , Den zelf. Urodynie, f. Pijosbij het Watsrloozen, vr.
den klank hebbend , Eensluidend, Ge- Uromancie , f. Piskijkerif, yr.
lifiluidend, Homoniem. in de Uromante , m. Pis/eijker, no.
tooiilr. , Zamenstemmend.
Uropodes , zie Brévipennes.
Unzaine, f. Zoutschuit (op de Loire), vr. Uroscopie, zie Uromancle.
Urac , m. Zeewier. * - , Kuipen van ha- Urticaire, f. NeteikoortS , vr.
ringen , eer zij geheel gezouten zijn.
Urrication , f. Slaan met braudnotels , o.
Uranie, f. Urania (d. 1. muse der sterre. Urticees , f. p1. familie van planten, No.
kunde) , vr.
te/planten , vr. metry.
loopt , vr.
Uaiquement, adv. Enkel, 4lleen , 4 11 een

)

,

1 -.
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Us , M. pÍ. bij regtsgel. , als s -- et coutu•
mes , Gebruiken en gewoonten.
Usage, m. Gebruiken , Gebruik, o. ; Fat.
re — de, Gebruik maken van, Gebruiken, Bezigen, Aanwenden ; Mertre, en
— , danwenden , Gebruiken , In het
werk stellen. * —, Gebruik, omegt om
te gebruiken a, o. ; van hier : liegt om
te hakken in een bosch, o. ; ook : Weideregt, o. *—, Gebruik , o. , Gewoonte, yr. *—, erf: — du monde . — de
Ia société, Nenschenkennis , Wereld.
kennis, vr. * —, Nut, o., Dienst,
vr.; van hier: A I'— de, Ten nutte
van, Ter dienste van, Voor. *—, pl.
Usages , in den boekh. , Kerkgoed , o.
Usager, m. Die het vege heeft in een bosch
te hakken of zijn vee op de weide te
drij ven.
Usance , f. Gebruik , o. *—, in den hand. ,
Uso , o. (d. I. betaling na verloop van
eene maand.)
Usante, adj. f. , als : Fille majeure — et
jouissante de ses droits, Meerderjarige
dochter , die van niemand afhangt, vr.
Usé , ée, adj. Versleten; fig. Versleten,
Verzwakt , V'ero'uderd.
User, v. n., als: — cle, Gebruiken, Ge.
bruik maken van ; — bien de q. ch. ,
Een goed gebruik van iets maken ; En
_ bien avec q. q., Iemand goed behan.
delen , Hem goed bejegenen , Ten zijeen opzigte goed handelen ; En —, Handelen. * — , V. a. Verbruiken , Ver
Gebruiken. *—, Verslijten;-orben,
fig. Uitputten. *_,Afslijpen, .?fs churen. * — (s'), v. pr. (Door het gebruik)
-verminderen, afslijten, verslijten, afschuren, verteren ; fig. Verloren gaan,
Verdwijnen , Verslijten. * -- , m. Ge bruik, o.
Usine, f. Fabrijk, (waarin machines worden gebruikt, b. v. molens,^ijzergieterij , glasblazerij, enz. enz.), vr.
Usité, ée, adj. Gebruikelijk.
Usne , f. Kabel tot het verbinden van son
houtvlot , ta.
«

Usquebac, m. Safraandrank, m.
Ustensile , m. Keukengereedschap , o. * •-,
Pl. Ustensiles , Gereedschap , o.
Ustion , F. Branding , vr.
Ustulation, f. Drooging bij het vuur, vr.
Usucapion, f. zie Prescription.
Usual , lie , adj. Gewoon, Gebruikelijk.
Usuellement, adv. Gewoonlijk.
Usufrnctuaire, adj. Enkel het vruchtgebrai k gevend.

Usufru€t , m. Vruchtgebruik , o.
Usufruicier, m. Vruchtgebruiker, m. *—,
ère, adj. Fan het vruchtgebruik.
Usufruitière, f. Vruchtgebruikster, yr.
Usuuraire, adj. Woekerachtig , Woeker ..
Profit — , Woekerwinst, vr.
Usure, f. Woeker, m.; fig. Rendre on
Payer avec --, Met woeker betalen
terug geven. *--, fans. Verslijting , vr.
Usurier, m. Woekeraar , m.

Usurière , f Woekeraarster vr.
Usurpateur , no. Overweldiger , m.
Usurpation , f. Overweldiging , vr.
Uscirpatrice , adj. f. Overweldigster , vr.
Usurper, v. a. Overweldigen , Onregtmatig in bezit nemen ; van hier : Zich
aanmatigen ; Réputation usurpée, dan gematigde roem, m. * — , v. fl, als:
— sur les droits , etc. de q. q. , Inbreuk
op iemands regten maken.
Ut, na. in de toonk. , Ut, vr.
Utérita , ne , adj. Fan de zelfde moeder
doch niet van den zelfden vader; Frère
—, Halve broeder van moeders zijde, m.
* —, in de geneesk., De baarmoeder
betre fende ; van hier: Fureur utérine,
Onkuische begeerte eenex vrouw naar
eenen man , Manziekte, vr. i Avoir is
fcureur utérine , Manziek zijn.
§ Utérus, m. Baarmoeder, Lijfmoeder, vr.
Utile, adj. Nuttig, Poordeelig , Dienstig , Goed , Heilzaam. * -- , bij regcsgel., als Jours utiles, Geregtsdagen,
(d. i. dagen, gedurende welke men iemand in regten vervolgen kan ,) m.
meerv.; Ordre —, Rangorde der sch1nldeischers , vr. * --, m. Nuttige , o.
Utilement, adv. Nuttig , Voordeelig , Met
nut of voordeel. * --, bij regtsgel. , als:
Etre — colloqué , Onder de schuideisehers , welke hunne schuldvorderingen
betaald krijgen, opgenomen zijn.
Utilisation, f. n. W. , Gebruikmaking,
Nutte aanwending , vr.
Utiliser, V. a. n. w. , 1Vut tig aanwenden.
Utilité, f. Nuttigheid, vr. , Nut , Voor
• — , pl. Utilités , Spelen van_-del,o.
vele rollen , 0.
Utinet, m. Bodemhamer (der kuipers),
m. * —, Kantwerksters bankje , o.
Utopie, f. Utopia, o.
Utricule , f, zie Cellule.
Uvée , f. Druifvlies , o.
Uvulaire , adj . Tot de keelklep bekoorand$.
Uvule , f. ongebr., zie Luette.
.

,

-

f

:

V

VAGU

V
V , m. de twee en twintigste letter der
letterlijst , Y, vr.
Va , interj. Erelaan ! , Het zij zoo ! , Fiat 1
* — , m. in sommige spelen , als : Sept et
le —, Zevenmaal de inzet. * —, een
vijgeboom.
Vacance, f. Openstaan (van een ambt) ,
o. * —, pl. Vacances, Vakantie, vr.;
Avoir vacances, Vakantie hebben; Jour
de — , Vakantiedag , m.
Vacant, te, adj. I7akant , Open , Open.
staand; Office —, Vakante post, in.
*—, Onbezeten; Bien —, Onbezeten
goed, o.; Biens vacans , Onbeheerdo boe-

dels, m. meerv. , Onbeheerde goederen,
o. meerv. ; Curateur aox biers vacans,
Onbeheerde - boedelredder, m. *—, Ledigstaand , Ledig , Ongebruikt , Onbe•
woond , Open ; Maison vacante , Ledig.
staand huis. o.
Vacarme , m. Leven, Gedruisch , Getier,
Geraas , Geweld, o.; fam. Aller faire do
— dans une maison, Met iemand ruzie

gaan maken.
Vacation , f. w, gebr. , Beroep , o. , Han.

tering, vr. *—, tijd (meestal van 2
uren) , welken openbare personen aan
Bene zaak werken, Vacatie , vr. ; ook :
Vacatiegeld, o. * —, pl. Vacations,
Vakantie (der regtbanken), vr. ; Chaibre des vacations, Kamer, welke de regtspleging waarneemt , gedurende de va.
kantie, vr.
Vaccin , adj. m. , als : Virus
, ou: * —,
m. Koepokstof, vr.
Vaccinateur , m. , Koepokinenter, us.
Vaccination , f. Inenting der koepokken,
vr., Vaccineren , o.

Vaccine , f. Koepokken , vr, meers. a Pas.
cine , vr.
Vacciner, V. a. De koepokken inënten,

Mot de koepokken inénten, T/accineren.
Vache , f. Koe , vr. ; Étable It vaches, Koe stal , m.; Bosse de —, Koestront, m.;
Poil de —, Koehaar, Koerood haar,
o. ; fig. ;Manger de la — enragée, Veel

uitstaan (op reizen , in den oorlog,
enz.); zie ook Roer; fig. fam — à láit,
Melkkoe, vr.. s—, (Bereide)' koehuid ,
yr. , Koeloir, o. * —, idet leêr overtrokkene mand , vr. * — , bij drukk. ,
zeker touw of koord. * — , Zouthoop , m.
Vacher, m. Koehoeder, m.; Cornet de—,
Koehoren, m.
Vachère, f. Koehoedster, vr,
Vacherie 9 f. Koestal , is.
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Vacillant, te, adj. Waggelend , Wanka.

lend , Bevend, Bewegend ; fig. Wanke.
lend , Besluiteloos, Weifelend. * —, in
de geneesk. , _van den pols, Zwak en

ongeregeld.

Vacillation , f. Waggeling, 'IVankeling,

Schornmeliing, vr. ; fig. Besluiteloos.
heid , Wankeling , Weifeling , vr.
Vaciller , v. n. (Traggelen , Wankelen , .Beven; fig. Wankelen , Weifelen , In twig.

fel staan, Besluiteloos zijn s
Vacuité, f. w. gebr. , Ledigheid, vr.
Vacuole , f. Kleine ledige ruimste, vr.
Vade , f. in sommige spelen , Inzet , on.;
fig. Chacuri y est pour sa — , Ieder moet
zijs aandeel betalen.

Vademanque , m. Vermindering van een

kapitaal, vr.
§ Vade-mecum , m. hetgene men gewoon -

lijk hij zich draagt, b. v. Zakboekje ,.o.
Va-et-eient , m. Overhaalreep (esner pont,
enz.), M.

Vagabond , de, adj. Zwervend ; Homme ,
Zwerver , Landlooper , m. ; Femme. va -, .
gabonde , Zw erfster, vr. ; fig.. Vie va..
gabonde , Zwervend of Onbeste-ndig le.

ven, o. * -- , - in de nat. hist. , van spinnen , Netspinnend. * _-- , m. Zwerver,
Landlooper, Vagebond ,.ni. * —, Menscls
zonder zeden, Zedeloos mensch, .m.
Vagabondage, m. Zwerven, o., Landloos
peril, vr.
Vagabonde , f. Landloopster, vr.
Vagabonder, v. n. , pop. Rondzwerven, (Jas.

dolen.

1

Vaga-cundoe , zie Cundoe.Vagans , m. pl. Stranddieven, M. meers.
Valtin , m. bij vrouwen, Scheerde , vr.
Vaginal, le, adj. Fan de scheede (der lijf-

moeder). *—, Omvassend (als eë.s
scheede).

Vaginant, te , adj. dl: eene schaede sm^ ►

gevend.
Vagissecnent, m. Geschrei van eerst ge/o.

ren kinderen, o.
Vagistas , m. Raampje in eens deur i enz.

Luikje, o.
Vague , f. Golf, Baar, vr. *—, m.1ji, Ijdel`,
o. , Ledige ruimte , vr. , Vacuum , no.
*—, adj. Onbepaald, Onbegrënsd ; va,s,
hier: Terres vagues , O.nbebouiode lan.

den , o. meers. ; fig. Onbepaald Las,
Onvast, Onzeker. , *k-f., ;Luchtig,. -Be.
vellig. * —, in de ontleedk., als: rt
;

--, zekere hersenzenuw. ,* ._, in. O n .,

ankers , Onbepaalde, o•

67
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Vaguetnent, adv. fig. In het alge meen,

Onbepaald.
Vaguemestre , m. Wagenmeester, m.
Vaguer, V. U. W. gebr., Zwerven , Om-

dolen.
Vagues, f. p1. zie Brassoirs.
Vaguesse, f. Luchtigheid, Bevalligheid, vr.
Vaigrage , m. Binnenbekleedsel (van een

schip), 0.
Vaigrer , V. a. , als: - un vaisseau, Een

schip van binnen bekleeden.
Vaigres, f. pl. Wageringen, vr. weerv.,
Wagers , m. meere. , Voering , yr. of
Binnenplanken (van een schip) , vr.
Vaillainnrent, adv. Dapper, Moedig.
Vaillance , f. Dapperheid, vr. , Moed, m.
Vaillanc, te , adj. Dapper, Moedig, Kloek.
*-, Perr)sogen, o., Rijkdom, m., Be.
Zittingen , vr. mry. *--, adv. fain., als:
I1 n'a plus riep - , IIi; bezit niets
meer.

Vaillantise , f. bijna veroud. , .Dappere

daad, vr.
Vain, ne, adj. Ijdel , Nutteloos; van hier:
Terres vaines , ,Nuttelooze landerijen ,

vr. tneery. * - , Ijdel , Nietig. * -,
Ijdel, Trotsch, Perwaand ; -van hier:
(in de rijsch,) Cheval --, Zwak paard, o.;
Fumées . vaines , (bij jag.) Losse mest
Vaine piture,, Weide,

.m. *--„ als:

waarop het .vee geen nadeel kan doen,
vr. * -, als: En -, Te vergeefs,
Vergeefs ;; van hier : Prendre le nom de
Dien en --, Den naam Gods ijdellijk
gebruiken-.
Vaincre , v. a. irr. Overwinnen , Bemagtigen , Peroveren. * -=, Overwinnen,
Oventreffen. _ * -, Overwinnen, Te ho.
ven komen. *- (se) , v. pr. Zich zelven overwinnen; Se laisser -, Zich la.
ten bewegen.
Vaincu, ue , adj. Overwonnen. * - m.
Q.verw-onnene , Overwonneling , m.
V.ainement, adj. IZergeefs, Te vergeeft,
Nutteloos , Vruchteloos.
Na nes ,: f:. -pl. zie Fumées vaines.
Vainqueur 2 m. overwinnaar, Verwinnaar,
,0.
, adj. rei. Overwinnend, Zegepralend , Zegevierend.
Fourrure blanche et
,wo.leefr..voor:
fair tna,
grise.
Vairon , adj. m.. Clasoogig. * - , Oogen van
eens verschillende kieu,r hebbende. *.-,
m. zie jeune goujon. .

aieseau , m e in het algemeen ,

Vat, o. * - ,
in cie ontieedk.., enz. , Vat, .Q., * -, in

het algemeen , Vaartuig , Schip , o. ; van
hier; - de ligne, Linieschip, o.; -ma.rehand, Koopvaardijschip , Koop vaar.
der, m.; - de.,haut bord, Groot schip,
.

o.; - de bas bord, Klein schip,. o.
(b. v. galei , fregat , enz.) ; - de trans.
port, Transportschip , o. ; - parlemen.

taire , Kartelschip , o. ; - à trois ponts ,
Driedekker, m.; fig. Schip, o.
Vaisselle, f. Vaatwerk, o.; van hier: Laver la -- , De vaten wasschen ; - montée , Gesoldeerd (gouden of zilveren)
vaatwerk , o. ; - plate , zie Plat.
Val , m. w. gebr. , Dal , o. , Vallei , vr.;
spr. w. Par monts et par vaux, Over

bergen en dalen.
Geldig, 1. ettig, Voldoende;
van hier: .4arnermelijk, Goed, Be-

Valable, adj.

hoorlijk.

Valablement, adv. Wettig; van daar: Be-

hoorlij k, Naar eisch.
Valant, p. pr. van Valoir, Ter waarde

van, Waard.

Valériane, f. geslacht van planten,. Valeriaan , vr.
Valérianelle , f. zie lMache.
Valet , m. Knecht, Dienstbode , ns. ; van
hier: Maitre -, Bouwknecht, Bouw
Meesterknecht , m.; - spr. w.-mestr,
Tel maitre, tel -, Zoo heer, zoo. knecht;

Les bons reaitres font les bons valets
Wanneer men zijne dienstboden goed

behandelt , wordt men goed van hen
bediend ; fain. Faire le bon -, Den ontrnoedigen dienaar spelen; Je suis votre

--, ik ben uw ootmoedige dienaar
(d. i. ik bedank u wel, ik kan uwen

voorslag niet aannemen); - de comédie, Slimme gast, ns.; (van eesten acteer :) Jouer les ,valets, Remplir l'em.
ploi des valets, Faire les roles de valets,
Voor knecht spelen ; fig. Ame de Lage of Geweene ziel, vr.; Faire ie--,
Se conduire en -, Zich slaafsch aan.

stellen , Kruipen ;. - de pied , Lakkei,
Hoeren knecht, us.; - de ehambre , Kam erdi enaar , m. ; . - de ferme , 1, oeren
* - , in het kaartsp. , Boer,-knecl:t,us.
m. ; -- de coeur, Hartenboer , ns. ; —
de carreau_, Ruitenboer , m. ; fig. Recevpir ou Traiter q• q. comme un - de
carreau,, Iemand slecht ontvangen, be-

handelen. * - , Ge wigs , o. (van eene
deur, ons dezelve van zelve te doen
sluiten). *-, bij schrijuw . , Houvast
o, , Klemhaak , m. * -, zeker vuur_

werk, bestaande in Bene_ rol met gaten.
* - , bij gare „werk,. , haakblok , o. -^
bij wondti. , als : -- a - , weleer , ze
* -, in een horlogie , zeker-kertang.
stiftje. * --, in de rijsch. , Prikstok , m.

*_, Pop van kabelgaren, vr.

Valetage , m. , Knechtsstaat , m. , Dienstbaarheid, vr.

VALV

VALE

vant pas un sou, Dit is geene speld

Valetallle , f. met veracht., Hoop bedien

waard; Cela ne vant pas un clou a souf-

-den,m.
Valeter, v, n. fain. Den ootmoedigen dienaar spelen. *—, Yeel moeite aan.

fiet, Dat is geen' knip voor den neus
waard ; Cela ne vaut pas Ie ramasser,
Dat is geen oprapens waard ; Cela ne

wenden,
Valétudinaire, azij. Ziekelijk , Zwakkelijk.
* — , m. Ziekelijk mensch , Zwakkelijk

vaat pas la peine , Dat is do moeite niet
waard. *-- ,Opbrengen; vanhier :Bei
zorgen, Verschaffen ; spr. w. Tent vaat
l'homme, tans vaut sa terre, De opbrengst
van landerijen hangt van de bekende.
ling af; fig. malle posten zijn smerig
goor hem , die er partij van weet te
trekken. *— ,Opwegen tegen, Zoo goed
zijn als , Zoo veel waard zijn als.,
Bedragen; spr. w. Un bon averti en vaut
deur , Wanneer men vooraf gewaar.
schouwd is , heeft men reeds veel ge.

mensch , m.
Valeur, f. Waarde, Waardij, vr. ; van
hier: ttre en —, Gezocht zijn , Prijs
houden , Met voordeel verkocht wor.
den ; ook: Met voordeel bebouwd, enz.
worden, I/oordeelen opleveren; Mettre
en -- , Herstellen , Beter bebouwen ;
-- recce , (in den kooph.) Waarde ontvangen, genoten; fig. Attacher de la -a q. ch. , Waarde aan iets hechten. * --,
in de toonk. , Waarde , vr. , Duur , m.
* _ , in de spraakk. , juiste beteekenis,
vr. * —, Dapperheid , vr. , .Voed, in.,
Onversaagdheid, vr.
Valeureusement, adv. w. gebr., Dapper,

wonnen ; Cela vaut fait, Het is zoo goed

als gedaan ; La chose n'est pas faite.,
mals autant vaut, De zaak is zoo goed
als gedaan;. Faire q. ch. pour -- gun de
raison, Iets bij voorraad in gereedheid
brengen, om er bij gelegenheid gebruik
van te maken (bij v. eene akte). * —,
als : — mieux , Beter zijn ; spr. w. Un
tient vaut mieux que deux to auras , .É1n
vogel in de hand is beter dan twee,
die er vliegen. * — , als: Faire —,
Voordeel trekken van, Gebruiken , Be.
arbeiden; van hier: Faire -- tine terre,
Benen akker bebouwen ; Faire — son
argent , Zijn geld gebruiken , Er voor deel van trekken ; Faire— ses talens, Met
zijn talent 'woekeren; Faire —, Doen
gelden ; Faire — ses droits , Zijne reg.
ten doen gelden; Faire—, Waarde geven
of bijzetten aan; ook : Prijzen , De
waarde van ... verhoogen , Opvijzelen;
ook : Verheffen ; Se faire — , Zich aan.=

Moedig.
Valeureux, use, adj. Dapper , Moedig.
Validation, f. bij regtsgel. , Bekrachti•
ging , vr.
Valide, adj. Geldig , Deugdelijk , Krach.
tig. * —, Gezond, Sterk. * —, m. Ge.
zonde , Sterke , m. * — , f. , ook : Mo.
rue — , zie Patelet.
Validernent, adv. Wettig, Wettiglijk.
Valider, v. a. Geldig maken, Bekrach.
tilten.
Validité , f. Wettigheid , Deugdelijk.

herd , yr.
Valinga, m. bij de Russen , soort van zak.

pijp.
Valise, f. Valies, o.
Vallaire , adj. , als : Couronne — , Wal.
kroon, vr.
Vallée, f. ,Vallei,vr., Dal,o.; van hier:
— de larmes, -- de misère, Tranendal,
o. *—, te Parijs, Hoendermarks, vr.
Vallen , m. Klein dal , o. , Laagte, vr.

zien verschaffen , Zich in aanzien bren-

gen, Zich geacht maken; ook : Ziele

doen gelden ; ook: Zich ver/oefen,
Snoeven, Pogchen; Se faire — aux dépens d'un autre, Zich ten koste van een'
ander' verheffen. * —, als: A — sur,
Te korten op , In mindering van , Op

Valoir, v. n. irr. Waarde hebben , Waard
zijn; van hier: Ne -- rien , Niets den.
gen , Niet deugen, Niet goed zijn;
Ne — rien a q. q. , Niet dienstig voor
iemand zijn; spr. W. Monsieur vaut bien
madame , Madame vaut bien monsieur ,
Zij geven elkander niets toe, Zij be.
hoeven niet voor elkander onder te
doen ; Le jeu ne vaut pas la chandelle
Het sop is de kool niet waard. * —,
Waard zijn; Le louis d'or vaut vingt
quatre francs, De louts d'or is 24 franke,a waard ; spr. vi. Cela vaut son pesant

sd'or, D)i: is wet geen goud te betalen;
Chacun vast son priX , leder heeft zijns

igenddossa.nelijke waarde; fain. Cála ne
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rekening van; Vaille que vaille , .fern.
ga hoe het wil ; Tout coup vaille,
(in sommige spelen ,) Men make het ge

Het

naderhand uit.
Valse, f. Wal:, vr.
Valser , v. n, Walsen.
Value, f s als: La plus —, De verweer
1

-schil

waarde, De verbetering,-dering
vr. ; La moins —, De vermindering der
waarde, vr. , Bederf, o•
Valve, f. Schelp, vr. ; van hier :. univalve,
Bivalve et i iultivalve , zie die woorden.
-- , in de plantk. 9 4fzonderlijk vlies
of deel van hot bekleedsel der zaden, o.
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Valvulaire , adj. Met vele kleppen, klap vliezen, enz. , zie Valvule.

Valvule , f. in de werktuigk. , Klep , vr.
zie Soupape. *—, in de ontleedk. , Klap viies, o. *—, in de plautk. , zie Valve

in de laatste beteek.
Vampyre, m. in het voUksbijgel.

,

l7ampir,

Bloedzuiger, m ; van hier : fig. Bloed.
zuiger, Knevelaar, m. *—, een dier,
zekere vleermuis, F'aonpir, m.
Van, m. Wee, vr.
Vanante, adj. f., als: Pete —, Middel.
matige stof, Grijze stof, vr.
Vangeur , m. in de steenbakk. , Kleikneder , ,n.
Vanille , f. I"ani lle , Bani lle , vr. ; — ba.
code, soort van beste vanille.

Vanillíer, m. I7anilleboom , m.
Vanité, f. IJdel-held, J.VietiEheid, vr.
*—,, Ijdelheid, Iferwaandheid, Hoe.
vaardij, vr.; van hier: Faire — de,
Tirer — de, Zich verhonvaardigen op
Sans —, fam. Zonder verwaandheid.
Vaniteux, use, adj. fam. Ijdel , Verwaand.
* —, nn. Perwaande gek , m.
Vanne , f. Valdeur (aan eene sluis of ver.
laat) , vr. * —, Dunne stof in een
sekreet, vr.

Vanneau , m. Kievit , m.
Vanneaux , m, pl. Groote veeren of Slagveéren (der roofvogels), vr. azeerv.
Vanner, V. a. Wannen. * —, als : — les
épingles, De spelden van de zemelen
zuiveren; — les aiguilles , De naalden
in warme zemelen leggen ; Pot à —,
zie Vannoir.
Vannerie, f. Mandenmaken, o., Manden.
nsakerij , vr. * --, Mandenwerk, o.
Vannette , f. Kleine haverwan , vr.
Vanneur , m. Koren n anner , m.
Vannier, m. Mandenmaker, m.
Vannoir, m. Houten bak, waarin men het
ijzerdraad scheidt , waarvan men naalden maakt, m.
Vansire, in. klein viervoetig dier.
Vantail, m. Vleugel (eener dubbele deur),
m. *—, P'enstersuik, o.
Vantard , in. w. gebr. , Pogcher , na.
Vantarde, f. w. gebr. , Pochster, vr.
Vaster, v. a. Roemen, Zeer prijzen, Ver
Opvijzelen. *— (se) , v. pr.-hefn,
Zich verheffen , Zich beroemen , Pog•
then, Snotven (op, (Ie',' spr. w. 11 n'y
a pas de quoi se —, Daar valt niet op
te roeroen , Dat is juist zoo loffelijk
niet.
Vanterie, f. fam. Grootspraak, Snoeve rij,
Pogcherij, vr.
Vanteur, m. w. gebr., zie Vantard.

Vasteuse , f. w. gebr. , zij Vantarde,

Vantiller , V. a. Met planken (het water)
afdammen.
Vapeur, f. Damp, m. * — , Ui twarerning,
vr. , Geur , Reuk , m. * —, Wastes,
Stoom, na.; van hier : Machine 1 —,
Stoomtuig , o. , Stoommachine , vr.;

Vaisseau à — , Stoomschip , o.; Bateau
b -- , Stoomboot , vr. * -- , i ll de geneesk.,

, die naar de hersenen stijgen, m. mrv., Opstijgingen,
I"apeurs , Flaauwten , vr. meere. ' —,
in de scheik. , Damp , m.; Bain de va.
pours , Dampbad , o. * — , in de schilderk.,
Wijze van schilderen , waarbij men
de voorwerpen als door een gaas ziet, vr.
Vaporation, f. Uitdamping, vr.
Damping, Stoving met heets dampen, vr.
Vaporeux, use, adj. Dampig, Dompig.
* — , in de schilderk. , Als met dampen
bedekt. * —, Met vapours behebd. * —,
pl. Vapeurs , Dampen

Winderig, Vapours verwekkend.
Vaporisation , f. Verdamping , vr. , Over.
gang tot damp , m.

Vaquer, v. n. Open staan , Onvervuld
zijn. *—, van woningen , enz. , Open
zijn , Los komen. * — , van regtbanken, enz. , Vakantie hebben. *_,als:
— á , Bezorgen , Waarnemen , Zorg
dragen voer, Behartigen, Zich onledig houden met.
Varaigrae, f. Gat , waardoor men zeewater
inlaat, vr.
Varan , m. een boom.
Varander, V. a. , als: — les harengs s De
haringen laten uitlekken.
Varangiens , zie Barangues.
Varangue , f. scheeps»., Legger : m.,
Buikstuk, e.
Vare, f. in Spanje, El , vr.
Varec, m. Zeewier, Wier, o.
Varech , m. zie Varec. * — , Uitwerpsel
der zee, o. ; Droit de —, Strandregt ,
o, * — , Verongelukt schip , Wrak o.
Vareck, zie Varec en Varech.
Varégo , M. Zie Camklée.
Varenne, f. Onbebouwde waterachtige vlakte , Lage streek , vr. * — , weleer,
Jagtgebied,.aagland , o. , lags , vr.
Variabilité,.. f. Vea anderlij kheid , Ongestadigheid, vr.
Variable, adj. Veranderlijk, Onbestendig,
Ongestadig.
Variant, te, adj. VVeranderlijk.
Variante, f. Verschillende lezing, vr.
Variation, f. Verandering, vr. * —, Mis
kompas), vr. *—,-oijxng(vahet
in de toonk., Variatie, vr.
Vance , f. 4dergezwel , o. , aderspat,
vr. * — f aan schelpen , Knobbel tje 9 0 .
Varicelle ? f. Waterpakken , vr. meere.
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VARI
Varicocéle, f. Balzakgezwel, o.
Varicomphale , m. Naveladerbreuk, vr.
Varié , de , a dj. 4fwisselend , Waarin

verscheidenheid ir, Geschakeerd.

Varier, v. a. Veranderen , Doen afwisselen , Schakeren. * -, in de toonk. , Pa.
riëren. " -, V. n. 4fwisselen , Veran-

deren. * -, Versc ^itlen , Van een verschillend gevoelen zijn., Perschillend zijn, I7erschillen , Veranderen.
* -, van de kompasnaald , 4fwi j ken.
Variété , f. Verscheidenheid , Verschillendheid, dfwisseling, vr. *-, bij
tuint. , Verscheidenheid , yr. * - , p1•
Variétés, Mengelingen , Verscheiden.
heden, vr. meerv.
§ Varietur, m. bij regtsgel. , als : Ne —,
Er worde niets veranderd.
Variole , f. Pokken , vr. mry. * -- , soort
van Perche.
Variolique, adj. Van de kinderpokken.
Varioliches , f. pl. Poksteenen , m. mrv.
Variqueux, use, adj. Met adergezwellen,
,Daartoe behoorende. * - , van schelpen , Knokbelig.
Varlet, m. weleer, Schildknaap , m.
Varlope , f. Rijschaaf, vr.; - à onglet,
-^ onglée, Tandschaaf, vr.
Varrer, V. a. et n. (Schildpadden) har
-poen.
Varretée, f. Fijne koord om netten zamen
te hechten , o.
Varreur , m. Harpoenier, m. , zie Varrer.
Varcias , m. pl. indische monniken of pries.

Ure.
Varvouste, f. soort van net.
Vasculaire, Vasculeux, use , adj. Van de

vaten.

Vase , f. Modder (onder het water) , m.

* - , m. Vat , o., gaas , vr.

Vaseau m. bij speldenm. , Koppenbak , m.
Vaseux , use, adj. Jilodderig.
Vason, m. Klomp klei (voor #enen steen,

Bene pan , enz.) , m.

Vasistas , zie Vagistas.
Vassal , m. Leen man , Passaal , ns.
Vassale, f. Leenvrouw, vr.
Vasselage , m. Leenmanschap , o. • --,

Leerpligt , m., Leenregt , oe
Vassoles, f. pl. scheepsw. , Luiken van het
traliewerk op het verdek, o. ncrv.
Vaste , adj, Uitgestrekt , Ruim , Groot; fig.
Ui tvestrekt , Groot , m. * —, in de ontleedlt. , als : — interne , Groote binnen dijspier , vr.; externe, Groote bin.
—

nendijspier , vr.
Vatican, in. Vatican , o.
Va-tout , en. , als : Faire (un) -- , Tenir nn
- , le -, Spelen om alles ! wat wen

voor zich heeft.

Vatrouille , 1 Vlek wol aan tenen stok
om visch schoon te maken , yr.
Vaucour, m. Pottenbakkerstafel , vr.
Vau-de•route , ' als : A - , adv. veroud. ,
Hals over kop.
Vaudeville , m. Straatliedje, o. , Straat-

deen, m. *-.-, zeker vrolijk tooneelspel.
Vaudoux , m. zekere negerdans.
Vau-l'eau, als: A --, zie Aval.
Vaurien, m. fata. Deugniet, Schurk;

Schelm, M.
Vautour, m. Gier, m.; van hier; -- des
quadrupèdes, zie Glouton.
Vautourin, m. soort van vogel.
Vantrait, tn. Tuig voor de wilde-zwijnen-

jagt , 0.
Vautrer (se) , v. pr. Zich wentelen ; fig.
Se - dans les voluptés, etc. , Zich in

wellust , enz. baden.
Vayvode, m. Waywode , m.
Veau , m. Kalf, e. ; - de fair, Zoogkalf,
Meikkalf, a.; Veaux de riviére, zekere
vette kalveren van Rouaan; fig. 11 faut
toer Ie -- gras , Het gemeste kalf moet
geslagt worden ; Adorer Ie - d'or, Het
gouden kalf aanbidden; fam. Faire le
pied de - , goor iemand kruipen , Hem
f i kflooi jen ; S'étendre comme un -, Zich
gemakkelijk neirvlijen; Pleurer comme
un -, Om eerie kleinigheid sclireifen.
* -• , Kalfsvleesch , o.; van hier : Eau
de -, Kalfsnat, P. *-, Kalfsleér, o.
* - bij timnterl. , Kromme uitsnede uit
hout, vr. * -,als: -marin, - de mee,
Zeekal f, o.

Vecteur, adj. m., als: Rayon -, Lijn uit

eens planeet naar het middelpunt der
zon , vr.
Védam, m. bij de Indianen , Boek der vet,
o., Vedam, m.

Védasse , f. Weedasch , vr.
Vedette, f. Ruiterwacht, vr.; van hier:
]ktre en -, Op schildwacht staan. *-w

Schilderhuis (op den wal), o. *-, in

eenen brief, Plaats voor den titel , vr.
Végétable , adj. van planten , De eigen

bezittende om te groetjen, Groet--schap
fend. * -, m. Plant, vr.
Végétal, m. Plant, vr. '- Ie, adj.
Groeijend, Van de planten., Plantaardig; Règne --, Plantenrijk, o. * -,
Foor den groei geschikt; Terre végé•
tale, Tui vaarde , .Harde , waarin iets
groei/en kan, vr.
Végétant, te, adj. Zijn voedsel uit dc
aarde trekkend.

Végétatif, ive, adj. Doende groei jen s Groei -

fend, In groetjes bestaande.
Groei (van planten), m.,

Végétatiota, f.
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Groeijing , vr. , Groeis'en , o. * --,
Plantgewas, o. * — , in de geneesk. ,
Uitwas, o.
Végéter , v. n. Groei] en ; fig. Een plan•
renleven leiden.
Végéro-minérale, adj. £, als: Eau—, soort
van staalwater.

Véhémence, f. hevigheid, vr.; van hier:
Cet orateur a de la — , Deze redenaar
spreekt met kracht.
Véhément, te, adj. Hevig, Heftig, Sterk,
.Krachtig : van hier : Cet orateur est
—, (h de la véhëmence,) zie Véhémence.
Véhémentement , adv. bij regtsgel. , Zeer
sterk.
Véhicule, m. alles, wat dient, om iets anders mede te voeren, Geleider, m., Geleimiddel, rehiculum, v. , bij apo.
thek.,, fletgene, waarmede men een geseesmiddel inneemt , Vehiculum , o. ;
fig. I7oorberei di ng , vr.
Veine, f. Waken, o., Slapeloosheid, vr.,
van hier : Etat de —, Wakende staat,
m. ; Chandelle de —, Nachtkaars , vr. ;
]3ougie de —, Wassen nachtkaars , vr.;
Mortier de -- , Nachtlamp , vr. * --,
s—, t1
Pl. Nac;: tstudiën, vr. meerv.
vond voor een feest, Heilige avond,
2$.; van hier: La — de, De dag voor,
Daags voor ; La —, Daags te voren ; fig.
Etre á la — de, Op het punt zijn van.
— , van planten , Tijd , wanneer eene
bloem open is , m. * —, in de oude geschied., Nachtwake, Wake (d. i. tijd.
perk van 3 uren, hetwelk te 6 uren des
avonds begon ), vr. * — , Slapelooze
slacht , in.
Veillée, f. Avondgezelschap , o., Avond
vr. (op dorpen, om za--bijenkomst,
men te werken , b. V. spinnen , enz.)
Veiller, V. n. Waken, Opblijven , Opzit sen ; — aaprês d'un malade, Bij tenon

zieke waken. *_, Wakker zijn, Tea•
ken; fig. Waken, Zorgen. Zorg dragen
(voor, a); — sur, Taken over, Zorgen
voor, Het oog houden op. *—, v. a,
Waken bij. * —, Bewaken, Bespieden , In het oog houden , Na gaan, Gadeslaan. * , Wakker houden.
Veillerie , f. Avondgezelschap , P.
Veilleur , rim. Geestelijke, die bij een lijk
waakt, no.
Veillense, f. Nachtlamp , vr.
Veilloir, in. _Nachttafeltje der schoenmakers , enz. , o.
Veillote, f Opper, m., zie Véliote.
Veine , f. Bloedader , Ader, vr. ; fig. Le
pang lui bout dans les ,•eines , Het bloed

kookt hens in doaderen; — poétique,
Dichtader , vr. * --, in kout , marmer,

VËNA
ena. , leder , vr. * — , in de aarde , .der , vr. ; fig. Tomber sur . une bonne — ,

Een' gelukkigen vond doen , Het ge.
gelukkig treffen.
Veiné , ée , adj. Aderig , Geaderd.
Veiner, V. a. Aderen.
Veineux, rise, adj. elderachtig , Pod ade-

ren, Aderig. * —, Bloedaderlijk.

Veinule , f. in eene mijn, Kleine ader, yr.
Vélanède, f. T7elani-eikel , m.
Vélani , m. zekere eik.
Velaut, inter]. geroep der jagers tegen de

honden.

Viler -, v. n. Kalven.
Vélin , m. Perkement (van kalfsvel) , o.
* — , adj. m. , als : Papier —, Velinpa-

pier, Velijn, in.

Véliote, f. Opper, Hooiopper, on.
Vélites, in. p1. bij de Rom. , Ligt gewas

pende soldaten.
Velléité, f. Krachtelooze evil, m.
Véloce, adj. van eene planeet, Snel.
Vélocité, f. Snelheid, vr.
Velours, m. Flulveel , o. ; De —, Fluweelen; fig. Chemin de —, Gemakkelijke
weg , an. ; IYlarcher sur du —, Op rozen
wandelen ; fam. Jouer sur Ie —, l/an

zijne winst spelen; (van Bene kat:)

Faire patte de —, De klaauwen intrek
fig. Een boos opzet onder een-ken;

vriendelijk uiterlijk verbergen. * —,
als : -- anglais , eene schelp , — vert,
zie Gribouri soyeux.
Velouté , ée , adj. Abs f uweel , Fluweel
Donker.-achtig.*—,vnse
kleurig. *—, 'in. Flzaweelen lint, o.
*—, Ruige binnenwand (der ingewanden ), M. * —, aan vruchten, Waas, o.
Veltage, m. Peilen, Roeijeu, o.
Velte, f. Peilstok (der zwijnroeijers), m.
* --, Maat van zes pinten, vr.
Velter, V. a. Peilen , Rooijen.
Velteur, m. Wijuroeijer, m.
Velu, ue, adj, Harig, Ruig.
Velue , f. Vel (op het hoofd der korten,
enz.) , o.
Velvote , f. , als : — sauvage , zie Véroni.
que des champs.
Venaison, f. Wildbraad, Wild, (d. i.

T'leesch van herten , zwijnen , enz.),
o. ; van hier : Etre en — , (van besten
en zwijnen ,) Vet zijn. * —, Wild.
reuk, m.; van hier: Sentir la —, Eene
sterke , onaangename uitwaseming heb
-ben.
Vénal , Ie , adj. van posten , Foor geld ge:
hier
,
Koopbaar
;
van
wordende
kocht
(in den hand.,) Valeur vénale , Handelprijs, Loopende prijs , rn.; fig. Veil,
aesg , Gemeen , Omkavpbaar, Mies

VENA.
voor geld doende , Voor geld of voordeel
tot alles in staat, Baatzuchtig.
Véna?ement, adv. w. gebr., Uit baatzucht,
Baatzuchtig.
Vénalité , f. Koopbaarheid , VVerkoopbaar.
held, vr.
Venant , adj. m. , als : Je 1'ai vu allant et
—, Ik heb hem heen en weer zien gaan;
zie verder Aliant; A tout -- beau jeu ,
Hij is bereid, om het met elk op te
nemen ; Ii a dix mille forïns de rente
Bien —, Hij heeft tien duizend gulden
renten , welke op haar' tijd behoorlijk

binnen komen.
Vence, f. zie Petite pervenche.
Vendable, adj. Verkoopbaar.
Vendange, f. Wijnoogst, m,, Ingeoogste
druiven , vr. mrv. *
pl. Vendanges ,
Tijd van den wijnoogst, Wijnoogst,
m. ; spr. w. Adieu panier , vendanges
sont faites, Het is gedaan met Kaatje;
fig. fam. Faire — , Voordeel doen , Nut

--,

trekken.

Vendanger, v. a. (Druiven) lezen, inoog.
sten , inzamelen ; fig. La pluie , etc.,
a tout vendangé , De regen, enz. heeft
veel nadeel aan de wijngaarden toege.
bragt; fam. La grcle a tout vendangé ,
De hagel heeft al het koren verwoest,
vernield ; fig. fam. 11 vendange tout It
l'aise, tout à son aise, Hij scheert zij.
ne schaapjes.
, v. n. De druiven
inoogsten, Den wijnoogst verrigten.
Vendangetre , f, naam , welke u en aan som.
mige vogels geeft , die de rijpe druiven
eten , Drui veneter , m.
Vendangeur, m. Druivenlezer, ni.
Vendangeuse , f. Drui venleesster , vr.
Vendémiaïre, m. in het republ. jaar, Wijn.
maand (van 22 september`tot na october,
en in het jaar, dat op een schrikkeljaar volgde, van 23 september tot 22
october), yr.
Venderesse s f, bij regtsgel , Verkoopster, vr.
Vendeur , m. l erkooper , m. ; — d'orvié.
tan , de mithridate , Kwakzalver , m.;
fam. -- de fumée, Windverkooper, m.;
Faux --, Bedriegelijk verkooper, m.; ook:
Die valsch gewigt , enz. gebruikt ;
ook: Die iets verkoopt, dat zijn ei.
gendom niet is; -- de marée , J7ischaf.
slager , us. ; — de meubles , Vendu mees.
ter „ m.
Vendeuse , f. Verkoopster, vr. ; — de pain

*_

d'épices, Koekverkoopster , vr. ; -- de
pornrnes, 4ppclvrouw , vr.
Vendication , zie Revendication.
Vendiquer , zie Revendiquer.
Vendition , f. bij regtsgel. , Verkoop , m.
Vendre, V. a. 1erkoopen; fig. C'est un

VEND
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homme qui est Is mol , á — et It dépendre,'
Het is een man , over avien ik beschikken kan ; Cet homme les vendrait tons,
It 'les vendrait It beaux deniers comptans,
hij kan hen allen verraden en verkoopen ; ook : Hij is in staat, 'om hen allen aan een gering belang op te offeren ; spr. w. Ce nest pas tout que de —,
it faut livrer, Praatjes vullen geene zak jes; zie ook Ours; A qui vendez•vous
vos coquilles ? Wien denkt gij voor te
hebben?; I1 vend biers ses coquilles, Hij
weet zijne waar goed aan den man te
brengen. '..(se), v. pr. Verkocht wor.
den, ,el fgaan; ook : Zich verkoopen ;
van hier: spr. W. Femme qui prend,
se vend, Eens vrouw , die geschenken
aanneemt, is op weg, om verleid te
worden. Zie ook Veadu.
Vendredi, ire. Vrijdag, m. ; — saint, Goede vrijdag, m.; Tel qui rit le —, plea.
re ie dimanche, De vrolijkheid verkeert
vaak spoedig in droefheid.
Vendu, ue , adj. Verkocht; van hier: fig.
C'est un homme —, Hij heeft zich laten ornkoopen, Hij heeft zich uit eigen belang overgegeven.
Vend , de , adj. van vieesch , Dat begint

te ruiken.
Vénéfice, m. bij regtsgel., Vergiftiging, vr.

Venelle , f. nog enkel in : fig. fam. Enfiler
la —, De vlugs nemen, tiet hazepad
kiezen.
Vénérxeux, use, adj. van planten, Tergiftig.
Vener , v. a. (Tam vee) jagen, om het
vleesch malsch te doen worden. * —,
V. n., als : Faire — de la viande, Vleesch
laten besterven.
Vénérable, adj. Eerwaardig.
Vénération , f. Eerbied , m.
Vénérer, V. a. Vereeren.
Vénerie, f. Jagt (met honden op ros wild,.
b. v. IHertejagt , Varkensjagt, Vossen
vr. *--, Jagtstoet, m.,-jagt,enz.)
,jags`, vr. *—, Jagthuis, o.
Vénérien , nne, adj. (men vermijdt dit
woord,) als: Acte , zie Colt; Plaisir
—, Venusspel, o.; Maladie vénérienne,

Venusziekte , vr. ; Mal —, Venusk waal,
Venerieke kwaal, vr.
Vener, m. soort van vischnet.
Veuette , f. fam. prees , vr..; Avoir Ia -- ,
Bevreesd zijn; Donner. la —, 'Vrees
aanjagen.
Veneur , in. Jager , ns.; van hier : Grand
—, Opperjagernseester , m.
Vengeance, f. Wraak, vr.; van hier: Ti.
rer on Prendre — , Zich wreken, Wraak
nemen.
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Venger , V. a. Wreken. * -^ (Sc) , v. pr.
Zich wreken (aan , de).
Vengeresse, f. Wreekster , vr.
Vengeur , m. Wreker , ns. * -, geresse ,
adj. Wrekend.
§ Veniat , m. bij regtsgel. , Bevel (aan ee.

tien minderen regeer) om te verschijnen , ten einde rekenschap van zijn
gedrag te geven, o.
Véniel , lle, adj. in de godsd. , Vergeef.
lijk, Ligt.
Véniellement , adv. , als Pècher - , Eens
:

ligre zonde begaan.
Venimeux, use, adj. van dieren, Penij.
nig, Vergiftig. * - , Met venijn bezoedeld, Venijnig; fig. Langue veni•
meuse , 4ddertong , vr.
Venin, m. Venijn, o.; spr. w. A la queue
Je -, Het eind zal den last dragen;
blorte la bête, mort le -, De dooden
doen geen kwaad. *-, in ziekten , d^er.g i f, o.; fig. Venijn, Vergift , Gift,
Gif, o.; ook: Wrok, Haat , m.; C'est
un homme sans -, C'est un homme qui
n'a point de -, Er is geen kwaad in
dien man.
Venir, v. n. irr. Komen ; Le voilà qui
vient , Daar komt hij (aan) ; -- i la
rencontre on an devant de q. q. , Iemand
te gemoet komen. * -, Komen, 4ankomen ; fig. Je 1e verrai --, Ik zal hein
zien komen ; 11 faut Ie v-oir -, Men
moet hem in het oog houden; Ne faire

qu'aller et -, Gedurig in beweging zijn;
Heen en weir loopen ; spr. w. Il semble
qu'il vienne de l'autre monde, Het is
alsof hij uit de andere wereld komt;
D'oíi venez-vous ?, De quel pays venezvous ? Waar zijt gij geweest ? (dat gij
zoo iets niet weet). *-, Komen, Verschijnen , Zich vertooven; van hier :
.Binnen komen, Ontvangen worden; fig.
Faire venir l'eau à la bouche , D o en watertanden ; Faire venir l'eau an moulin,
Water op den molen brengen ; - trouver q. q., Iemand bezoeken. * -, als:
Faire -, Laten komen, Ontbieden; van
hier: fig. Faire - q. q. à la raison , lemand tot rede brengen. * -- , als : de dire , etc. , Zoo even gezegd, enz.
hebben ; fan. I1 vient de -, Hij is zoo
even aangekomen. * - , als: - a, Ko.
men te, Gebeuren dat, Beginnen, Mogen; b. v. - à parler de Is guerre, Van
den oorlog komen te spreken; S'il vient
à pleuvoir, Indien het begint te regenen. * --, als : -- à (gevolgd van eery
z• nw.), Komen tot ; van hier : -- à bout
de, Te boven komen; En -- aux mains s
Handgemeen worden; En - aux injures,
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Elkander beginnen te beleedflgen, uit
te schelden ; La chose en est venue d ce
point, De zaak is zoo verre gekomen;
Oíá vent-il en - ?, Wat wil hij?; I1 faudra en - là, Zoo ver moet men komen.
*--, Komen, Reiken, Zich uitstrek ken. * - , ° Komen , Loo/ten , Vloei jen ,
Stroomen. * -, Komen, dankomen ,
Verschijnen , Zich vertoonen; van hier:
Invallen, Inschieten, In den geest ko•
men ; - a la traverse, In den weg ko•
men , .Een beletsel in den weg leggen.
* - , Komen , Verschijnen , Zich ver
Voor den dag komen, Zich la.-tone,
ten zien, dan het licht komen, Voortkomen , Groeijeu; fig. La raison lui est
venue avant 1'Age , Het verstand is bij
hem voor de jaren gekomen. * -, Ko
Voortkomen , Voortspruiten , 4f.-men,
stammen. * - , Komen , Voortkomen,
Ontspruiten, Het gevolg zijn. * ---,
Komen, Tolgen, Opvolgen; spr. w. Après la pluie vient le beau temps, Na
regen kort zonneschijn. * , Komen,
Zich uitstrekken ; van hier : Cela est
vena aux oreilles de ma inère , Dat is
mijne moeder ter Doren gekomen. *_,
Groeijen , Voortkomen, Vorderen ; van
hier : - i bies, Gelukken ; - a riep ,
Te niet gaan, Op niets uitloopes; bien, Goed voortkomen; ook: Goed loo-

pen, vloeijen; ook : Goed komen. 'k-,
Overgaan, Komen ; Venons an fait, Ter
zake ; A -, Toekomstig ; Siècle a -,
Toekomstige eeuw, vr.; van hier: (bij
regtsgel.:) Donner un à - , Dagvaar den ; Faire signifier un a - , Laten dag
zie Avenir. * - , Donner-varden,
l'aller et Ie - , Regts en links oorvegen
geven. * -, m. Komen , o.
Vent, m. Wind , m.; II fait grand -, Het
stormt; - blanc, Drooge wind, m.;
Gagner Ie - , De loef krijgen ,. Tomber
sous le -, In lij vallen; Aller debottt'
an - , Tegeoa den wind opzeilen ; Faire
- largue, Ruimschoots zeilen; Serrer
le - , Digt bij den wind zeilen; Che.
val qui Porte an - , Paard, dat den kop
om hoog steekt; Cheval qui a du -,
Dempig paard, a.; fig. Quel bon -- vous
amène ? , Welke gunstige wind brengt
u hier ?; spr. w. Petite pluie abat grand
-, Een goed woord vindt eens goede
plaats; En plein -, In de opene lucht;
fig. Avoir Ie dessus du -, Voor den wind
zeilen; Aller contre - et marée , Zijn
voornemen met alle geweld doorzetten;
spr. w. Selon le - la voile , Men moet
zich naar de omstandigheden schikken;
i Être logé aux quatre vents, Aan alla

winden blootgesteld zijn; Aller comwe
(ou plus vite que) Ie --, Zoo snel als
de wind voortgaan; Regarder de quel
ceté vient le - , Zien, van welke zijde
de wind waait - Jeter la plume au -,
Een besluit nemen ; Autant en emporte
Ie -, Ik bekreun mij weinig om zijne

bedreigingen ; Tourner à tout , au
woindre -, Met alle winden waaijen;
zie Tondu; Le - tourne, De omstandigheden veranderen; Aller scion le -,
Zich naar den wind schikken; Le-du
bureau , Gunst dergenen , van welke de
beslissing eener zaak afhangt,vr. * -,
Wind , Togt , m. , Lucht , vr. ; - con.
lis , Togt, m. , Zuiging , vr. ; Donner
du - k, Lucht geven aan, Luchten.
*-, in de toonk., als: Instrument à -.
Blaasinstrument , Blaasspeeltuig , o.
* - , in het ligchaam, Wind, m.; Lacher
nn --, Eenen wind lozen; Causer,
Engendrer on Donner des vents, Win.
den veroorzaken. * -, bij jag., Vind,
Reuk, m. ; fig Avoir -• de q. ch., De
lucht van iets krijgen; fig. Wind , m.,
Ijdelheid , vr.
Ventail , m. Venster , o. , zie Battant.
Vebte, f. Verkoop, m., Verkooping, vr.;
Exposer en -, Te koop zetten ; Etre en
-- , Te koop staan ; Etre de (bonne) -,
Goed afgaan ; Etre dure à la -, Slecht
afgaan ; Etre hors de -, Niet meer ver
kunnen worden. * -, Yakking,-kocht
vr., Hout, dat in een bosch verkocht
en gehakt wordt , Hakbosch , Gehakt
bosch , o. * -- , pl. Ventes , zie Lode.
Venter , V. imp. Waal en.
Venteux, use , adj. Windig; Saison ven.
tense, Windig jaargetijde , o.; Colique
venteuse , Windkolijk, o. * , Winden
-

veroorzakend , IPinderig.
Vernier, m. Houtkooper, die een bosch
laat vallen, m.
Ventilateur, n:. Togtenaker, Ventilator, m.
Ventilation , f. Schatting , Taxatie , vr.
Ventiler , V. a. Schatten , Taxeren.
Ventiller, V. a. Boeiplanken zetten, om
het water af te houden.
Ventolier , adj. m. , als : Oiseau bon --,
Talk, die goed tegen den wind invliegt, M.
Ventóse , in.

Windmaand (in het republ.
jaar van den iq februari] tot den zo

maart), vr.
Ventusiué, f. Winderigheid, vr., Wind, m.
Ventouse , f. Laatkop , m.; van hier: Ventouses , Koppen, o. * -, Luchtgat , o,
Ventouser, V. a. Koppen, Laatkoppen zetten.
Ventouses, f. pl. bij sommige dieren , Zuig -

gaten , o. meerv:
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Ventral, le s adj. Van den bulk.
Ventre , m. .Bui.k, m. ; Avoir mal an -,
Buikpijn hebben ; Bas-ventre , Underbuik, m.; Se coucher sur le -, Op den
buik gaan liggen; - a terre!, Op den
buik : ; van hier : Aller - à terre, Uit
alle magi rijden ; fig. Marcher on Passer sur le - á q. q. , Nedervellen , Perslaan ; ]ont fait -, 4lles vult den buik,
voedt; Etre sujet It son - , Een slaaf
van zijn' buik zijn ; Se faire on dien
de son -, Zijnen buik dienen; Matiger
k - déboutonné, Onmatig eten , Eenen
knoop laten springen; spr. w. zie Af
* -- , Maag, vr. s-,-famé,Bonder.
Li/f, o. ; spr. w. Tant que le coeur me
battra dans Ie - , Zoo lang er adem in
mij is; fig. Je saurai ce qu'i1 a dans Ie
-, Ik zal weten, hoe het met hem ge
je le mettrai ou remettrai le-steldi;
coeur an - , Ik zal hem een hart onder
den riem steken ; Vous lui metten Ie
feu sous Ie -, Gif vertoornt hem; Ii
n'a pas six mois dans le - , Hij kan geene zes maanden meer leven ; ook: lij
kan geene zes maanden zijnen post meer
behouden ; Faire rentrer les paroles dans
le - Is q. q. , Iemand zijne woorden
doen intrekken, herroepen ; Ce cheval
n'a point de -, Dit paard heeft geen'
buik , is zeer dun; Cette muraille fait
-, Die muur heeft oosten buik. * -- ,
Buik , m., Lijfmoeder, vr.; Curateur
au .-, Voogd van een nog niet gebo.
ren kind , m. ; Le - ennoblit , De moe•
der deelt den adel aan hare kinderen
mede. *---, van eens finch , enz.,
Buik, m.
Ventrëe, f. Dragt, vr., Worp, m. (jongen.)
Ventricule , m; in de ontleedk., Maag, vr.
*_, Holte, vr., Zak, m.
Ventrière, f. Buikriem , m. * -^, Sluitlaken, o.
sprekendVentriloque, adj. Uit den buik sprekend.
*-., m. Bui ksp reker , m.
Ventrosité , zie Physconie.
Vetitru , tie , adj. fam. •Dikbuikig. •.-.,
m. Di kbui k , vs.
Ventrue, f. fain. Di kbuik , vr.
Venn , ue , adj. , als Soyez le b i en -, la
bien venue , Wees welkom ; Etre bien partout , Overal welkom zijn ; Nouveau
- , Nieuw aangekomen , Nieuweling ;
Premier - , Eerstkomende, De eerste de
beste ; Dernier -, Laatst aangekomene.
Venue, f. Komst, 4ankomst , vr.; van
hier: Allies et venues, Heen. en weir
loopen, o-; Arbre d'une belle --, Boom,
die goed begint te groei/en, m. ; fig. II
use d'une belle --, HIJ is wel opgegroeid;
:

,
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Homme tout d'ane -., Lange vent 9 zon
bevalligheid, m.; Jambe tout d'une-der

—, Been, overal even dik, o. *—, in
het kegelen, Worp , m.
Vénus, f. in de fabelt., Venus, Mingodin,
vr. *--, eene ster, Venus, vr. *—,
in de scheik., Koper, o.
Vénusté , f. n. w. Schoonheid , .bevallig.
held, vr.
Vêpres , f. pl. Avonddienst , Vesper , vr.
Ver , m. Worm , er,. ; -- à sole , Zijde worm , m.; -- luisant , Glimworm , m. ;
fig. Tirez les vers du nez à q. q. , Iemand
uitlhooren; zie Rongeur.
Véracité, f. Waarheidsliefde , Geloofwaardigheid , yr. * -•, Waarachtigheid, vr.
Verbal , le , adj. in de spraakk. , Taman een
'werkwoord afgeleid. * -- , Mondeling„
Mcndelijk , Verbaal. , bij regts.
gel. , als : Procès — , ou : * —, m. Proces verbaal , o.
Verbalement, adv. Mondeling , Mondelijk.
Verbaliser, V. n. Zich mondeling yerklaren. * — 5 Een proces verbaal opma.
ken.
Verbe , m. in de spraakk. , Werkwoord , o.

*_,

Koord,

o., Toon, m.,

enkel

in:

Avoir le -• haut , Het hooge woord voeren. * —, in de godgel. , Woord, o.
Verhération , f. Trilling (der lucht) , vr.
Verbeux , use , adj. Teel woorden gebrui.
kend , Woordenrijk.
Verbiage, m. Onnutte woorden, o. mrv.,
Woordenpraal , vr.
Ver4iiager, v. n. fam. Vele onnutte woor.
den gebruiken, Babbelen.
Verbiageur, m. fam. Babbelaar , Snap.
per, m.
Verbiageuse, f. fam. Babbelaarster, Snap-

ster, vr.
Verboquet, m. Streng, waarmede men een'
op te hijschen last in evenwigt houdt,vr.
Verbosité, f. Woordenrijkheid , o.. Ge babbel , vr.
Ver -coquin , M. Wijngaardworm , rn. ,
Wijngaardrups , vr. * -.. , Bolworm ,
Hoofdworm, m.; Eg. fain. Kuur , Gril,
Zotte gril, Eigenzinnigheid , vr.

Verdátre , adj. Groenachtig.
Verdée , f. zekere ligte witte Yriln.
Verdelet , tte, adj. van wijn, Eenigzins
wrang ; fig. fam. jeugdig.
Verdorie, f. weieer, houtvesterij , vr.
Verdeur,, f. Sap (in planten) , o. " —,
Wrangheid, vr.; fig. Jeugdigheid, Pril
-heid,yr.
Verdier, m. weleer, .Houtvester, en. a—,
een visch. * ---, een vogel, Groene
vink, m.

Verdilloo , m. in leigroeven , Hefboom , m.

* -- , aan een tapijtweversgetouw , Moir.

stok , m.
Verdir, v. a. Groen verwen. * —, V. U.
Groen worden, Groenen.

Verdoyant , te, adj. Groenend , Groen.
* --, Groenachtig.

Verdoyer, V. n. Groen worden, Groenen.
Verdure, f. Groene kleur, vr., Groen,
o. * —, Groen loof, Groen, o. * --,
Groente, yr. * --, on : Tapisserie de—,
Behangsel met landschappen , inzond.
boomen , 0.
Groentebezorger (aan het
hof), m.
Véreux , use , adj. van vruchten , Wormseekig , (elders : Pierig ;) fig. fam. Gebrekkig, Slecht.
Verge, f Roede , Garde, vr. ,.Dun stok.
je , Tientje , o. * --, zekere stok van

Verdurier, m.

balein, enz., Roede , yr. * —, in den
bijbelst. , Roede, vr. , Schepter, m. ;
Gouverner avec une — de fer, Met eenen
ijzeren schepter regeren. t..... , eene
maat, Roede , El , vr. * —, Roede ,

Geeselroede, vr. ; fig. Etre sous la — de

q. q. , Pan iemand afhangen ; Donner
des verges pour se fouetter, Wapenen

tegen zich zelven geven. *---, Spitsroede , vr. , zie Baguette. * --, Gladde
ring, Ring, m. *--, mannelijk lid ter
voortteling , Roede, vr. * -- , Staf,
Stok , m. , Stang , Roede , vr. * —,
als: -- d'or, geslacht van planten.
Vergé , be , adj. van stoffen, Ongelijk ge
of geverzvd.
-wevn
Verger , m. Boomgaard , m.
Vergete s ée, adi. Rood of Bruin gestreept,
.Biet roode vlekken. * —, Met zwakke
ringen.
Vergeter, V. a. dfborstelen, .4 schuijeren.
Vergetier, m. Borstelmaker, m.
Vergette , f. zie Vergettes.
Vergettes , f. pl. Borstel , Schuijer, m.
* _ , Hoepels aan eene trommel, m. nary.
Vergeure, f. Draad (aan den vorm of op
liet papier) , o.
Verglas , o. Ijzel , IJsregen , m.; II fait
dn — ,Hetijzelt.
Vergne , m. zie Aune , m.
Vergogne , m. fam. Schande , vr. • ,
Schaamte , vr.
Vergue , f, scheeps`v. , Ra , vr. ; — de misame , Fokkera , vr,; -- du grand punier,
Groote- marsra, vr.; — du petit punier,
Pborrnarsra, yr. ; -- de perroquet, Bramra , vr.; — de cataquois, Bovenbramra,
vr.; — de perruclie , Bovenkruisra ,
vr. --- de civadière , Blinde ra , vr.;
— d'artimon, Bezaanra, vr.; — dehonnette , Lzjzeïlsra, vr.; -- latine, Spriet,
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m. ; — de paille en cul , Spriet van de
druil, m.
Véricle , f. , als: Diamant de --, Valsche
diamant, m.
Véridicité , f. Waarheid , Waarachtigheid ,
vr. * —, Geloofwaardigheid , vr.
Véridique, adj. I'Waarheidlievend , Die de
waarheid spreekt.
Vérificateur, in. Onderzoeker der waar
vaas eenig stuk, I/erifacateur, m. -heid
Vérification , f, Onderzoek naar de waar.
heid of regtmatiglieid van iets, o.,
Verificatie, vr.
Vérifier, V. a. Onderzoek naar de waar
echtheid van iets doen , T/eri.-heidof
fiëren. *—, Waar.. snaken, Bekrachtigen, Bewaarheiden. *-- (se), V. pr.
.Bevestigd worden , Bewaarheid worden.
Vérin , m. Kelderwi nde, vr. , 1/ijzel , m.
Vérine, f. lrarinas, m.
Véritable , adj. Waar ,. Waarachtig , Op.
regt. *—, Waar, Opreg: , Ongeveinsd,
Wezenlijk. * —, Echt, Opregt, Onvervalschr. *— , Echt, Uitmuntend
(in zijne soort).
Véritablement, adv. Met waarheid, Waar,
]'aar waarheid, Opreat. * --, Waarachtig , Ii7ezenlijk , Waarlijk, In der
daad. *—, Waarlijk, Het is waar,
In der daad.
Vérité , f. Waarheid, vr. ; van hier: En
—, In waarheid, Voorwaar, Waarlijk;
A la --, Om de waarheid te zeggen;
fig. fam. Dire à q. q. see vérités, Iemand
de -waarheid zeggen (d. i. hem zijne
,fouten , enz. onder het oog brengen) ;

Vermiculithes, f. pl. Wormvormige ver

spr. w. Toute — n'est pas bonne à dire ,
De waarheid wil niet altijd gezegd
zijn, De waarheei-d-kaoa getno herberg
vinden; I1 n'y a que la -- qui offense,
Slechts de waarheid beleedigt.
Verjage, m. Ongelijkheid (in stoffen), vr.
Verjus, m. zie Bourdelas.
Onrijpe
druif, vr. *—, Onrijp druivensap ,
Verjuis, o.; spr. w. C'est jus vert ou
— , feet is volmaakt het zelfde.
Verjuté, ée , adj. Scherp, Zuurachtig.
Verle , f. Roei stok , Peilstok , an.
Vermeil, lie, adj. hoogrood, Rood, Blo.
zond. * _, na. Verguld zilver , o. * —,
Vermiljoen , o.
Vermeille , f. zeker rood edelgesteente.
Vermeillonner,v.a.Met vermiljoen gronden.
Vermicelle , m. Vermicelli , vr.
Vermicel' ier, m. I%ermicelli maker , m.
*--, Vermicelliverkooper, vt.
Vermiculaire , adj. JVormswijze. * --

* _,

Wormvormig.
Vermiculant, ndj. m.

Wornswijze.

1-069

-steni
ogen.
Vermiforme , adj. Wormvormig.
Vermiformes,m pl. naam van eenige dieren.
Vermifuge, adj. Wormen verdrijvend. *—,
m. Middel tegen de wormen, Wormmiddel, o.
Vermiller, V. n. bij jag. , In de aarde
wroeten ' zie Vermillonner.
Vermilion, m. Vermiljoen, o. *—, Roo.
de kleur , vr. , Blos , m.
Vermillonner, v. n. In de aarde wroeten,
om wormen te zoeken. *—, v. a. fam.
Rood verwen.
Vermine, f. Ongedierte, (b. v. luizen,
vlooijen), o.; fig. Gespuis, Gebroed, o.
Vermineux , use , adj. Door de wormen
veroorzaakt; Maladie verrnineuse, Wormziekte , vr.
Vermisseau, m. Kleine worm , m., Wormpje, o. *—, als: — de mer, Zeeworm , en.
Vermouler (se), v. pr. Wormstekig worden.
Vermoulu , ue , adj. Wormstekig , Van de
wormen doorknaagd.
Vermoulure , f. Wormstekigheid , vr.,

Wormgaten
meel , o.

, o. meerv. * --, Worm.

Pan de lente ; Equinoxe
Lentenachtevening, vr.
Verne, zie Aune.

Vernal , le , adj.
—,

Vernir, V. a. Vernissen. s... , Tlerglazen.

Vernis , m.

IVernis , o.; fig. Pernis, o.

*_, Verglaassel, Glazuur, o.

Vernisser, V. a. Verglazen.
Vernisseur , m. Vernismaker,.,

m. * —,

Vernisser , m. * —, Verglazer , m.

Vernissure ,

glazen,

f.
o.

Vernissen ,

o. * — ,

Ver.

Vérole, f. Spaansche pokken, vr. meerv.,
yenuszi ekte , vr. * —', als : Petite —,

kinderziekte, vr. , Pokken ,
voEten , vr. meerv.

Kinder.

Vérolé , ée, adj.

Met de venusnisltte behebd , Veneriek. * — , m. Iemand , die
de Spaansche pokken heeft, Yener.ie.
ke, m.
Vérolée , f. T/enerieke , vr.
Vérolique, adj. Iwan de Spaansche pokken;
Pustule — , Pokputst, vr.

Véron, m. zeker riviervisclije, zie Vairon.

Véronique, f. Eerepri.?s, Veronica, vr.
Verrat, m. Geltvarken , o., Geit, m.
Verre, m. Glas , o. ; — blanc , W'i t glas,

o.; De -- , Glazen. * — , Drinkglas,
Glas, o., Kelk, en.; -- h bière, Bier.
glas, o.; — a liqueur, Likeurglas', o.;

faro. Choquer Ie —, Klinken; Entre les
verres et les pots , ldan tafel ; 'spr. w.
Qui rasse les verres, les pale, Die ee-

ne schade veroorzaakt

,

moet dezelve
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vergoeden. * — , in de nataurk. , als:
— de diabète, zeker glas; — à facettes,
Glas met geslepene vlakken, o.; — ar.
dent, Brandglas, o. ; -- lenticulaire,
Linsglas, o., Lins , vr.; — d'antimoine,
Spi esglas , o. ; -- de moscovie , Mosco•
visch glas, o.
Verrerie, f. Glasblazerij , Glasfabrijk,
vr. *—, Glaswerk, o.
Verrier, m. Glasblazer, m. * --, Glas.
koper , m. * .—, Glasmandje , a.
Verrière , f. bij tuint. , Kleine kas, vr.,
Bak met glas, m. •—, Glasmandje,
Glaskuipje , o.
Verrillon , m. soort van harmonica.
Verrine, f. Scliroef. vr. , Vijzel , m.
Kelderwind , vr.

Verroterie , f. Snuisterijen van glas

,

vr.

meere.

Verrotier, m. Pierenzoeker, Pierenwip-

per, m,
Verrotis , m. pl. Wormen om te visschen,
in. meerv.
Verrou , m. Grendel , m. ; Fermer au —,
Grendelen.
Verrouiller, V. a. Grendelen. * — (se),
V. pr. Zich opsluiten.
Verrucaire, f Wrattenkruid, o.
Verrue, f. Wrat, vr.
Vers, m. Vers , Gedicht, o. * —, prépos.
In de rigting van , ]Vaar; Lever les
yeux — le ciel , De ooggin naar den hemel heffen. * —, van tijd , Tegen , Omtrent ; — le printemps, Teen de lente.
Versant, te, adj. van rijtuigen ' Ligt omvallende.
Versatile , adj. Wispelturig , F/eranderlij k.
Verse, enkel in : I1 pleat à —, Het regent, dat het giet. *—, adj. in de
meetk. , als : Sinus —, Verkeerde sinus

*—, f. Kolenmand, vr.
Verseau, m. een hemelteeken, Waterman, m.
Versé , ée, adj. Ervaren , Bedreven , Doorkneed , Geoefend.
we

Versement, m. in de finant., Storting, 0.
verstorting , vr.
Verser, V. a. Gieten , Schenken , Storten,
van hier : — des larmes , Tranen storten ; — Ie sang des hommes, — Ie sang
bumain, Bloed vergieten , Menschen-

bloed vergieten , Bloed storten ; — son
gang, Zijn leven opofferen ; fig. Stor;en , Uitstorten , Werpen , Brengen.
*—, Gieten, Werpen, Doen. *—,van
-rijtuigen, Omsmijten , Omwerpen. *—,
Evan koren, Nederwerpen , Neêrslaan.
* — , in het finantiew. , Storten, Over•
storten ; van hier ook : — de 1'argent,
geel geld verkwisten ; — des fonds,
Fondsen besteden. *.-, vs n• van rij.

enigen, of van de personen, die er its
zitten , Omvallen ; spr. w. I1 n'y a Si
bon charretier qui ne verse, Een goed
paard struikelt wel eens. *—, yanksren, Neêrhangen, Liggen.
Verset, m. in den bijti. , Vers, o.
Versificailleur, m. n. w., Rijmelaar, m.
Versi&cateur, m. Verzenmaker, m.
Versification , f. Rijmkunst , vr., Vers bouw , m., Versificatie, vr.
Versifié , ée, adj. In verzen gebragt ,

Berijmd.
Versifier, V. n. Rijmen, Perzen maken.
Version, f. Vertaling, Overzetting, vr.;
fig. fain. Wijze van verhalen, vr.
Verso , m. Tweede zijde (van een blad), vr.
Vert , te , adj. Groen ; fig. Verte jeunesse,
Prille jeugd , vr. ; Verte vieillesse ,Jeugdige ouderdom , m.; — galant, Vlugge
snaak , m. ; Cet homme à la tête verte,
C'est une fete verte, plet is een loszin
Homme —, Onversaagd-nigmesch;
man , Moedig man , m.; Réponse verte,

Moedig antwoord, o. *--, Groen,
Niet droog , Niet rijp, Versch , Nieuw,
Ontijdig , Onrijp ; Cuir —, ,Onbereide
huid , Raauwe huid , vr. * —, ni. Groen 9
o., Groene kleur, vr.; —de montagere,
Berggroen , o. * — , Groen, o. , Groene
kruiden , (b.v. gras, klaver,welke men
in de lente aan de paarden geeft,)o.mrv.;
fig. Manger son blé en —, Zijn inkomen verteren, eer men het heeft; Em•
plover Ie — et le sec dans une affaire,
kille krachten inspannen. *—, Wrangheid, Groenheid, Onrijpheid (van wijn),
vr. *--, als : Joner an —, ]Wet groene
bladen spelen ; fig. Prendre q. q. sans
~, Iemand onverwachts op l; et lijf val hen ; En voila une bien verte , Dat is
eens regte leugen ; Ii nous en donne de
biera vertes , Bij liegt ons wat voor.
* -- , als : ° -- d'Egypte , -- antique,
zeker groenachtig marmer ; — blanc ,
een visch; — eampan, Campanisch naarvoer, O. ; — d'Azur,, Berggroen , 0.;—
de Corse , soort van schonnen steen ; —
de cuivre , zie Mine de cuivre soyeuse
~ de gris, Kopergroen, o.; ook: zie
Agaric bulbeux ; — d'iris, Spaansch
groen , o.; —r de Suse, Marmer van
Sus-a, o. ; -- Pierres vertes, Nieuw ge bakken steenen ; — doré , naarm van
een paar vogeltjes.
Vertébral, le, adj. Tot de avervelbeende•
ren behoorende; 1Vloelle vextébrale , Rug-

,

gernerg, o.

Vertèbre, f. Wervelbeen, o.

V ertébré , ée, adj. Wervelbeenderen heb
-bend.
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Vertébrites, F. p1. Versteende wervolbeet•
degen , I. meert.

Vésicant, te , adj. zie Vésicatoire.
Vésication , f. Ontstaan van blaren op de
huid, o.
Vésicatoire , adj. Blaartrekkend. * -, m.
Trekpleister , vr. * - , Blaar (door
eens trekpleister getrokken), vr.
Vésico-prostatique, adj. f. , als : Artère - ,
Voorste blaasader, vr.

Vertelle, f. Tap, m.
Vertement, adj. fig. Nadrukkelijk, Ernstig.
Vertenelles , f. pl. scheepsw. , Haken en
stellen, rn. meerv.
Verlet, m., als : --- minéral, zeker koper.
Vertevelles, f. pl. Krammen van een slot,

vr. meerv.

S Vertex, m. Kruin (van het hoofd), vr.

* _, Kruinpunt , 0.
Vertical , le, adj. Loodregt , Regtstavdig ,
Lijnregt op en neér , Verticaal ; Point
—, 'Toppunt, Kruispunt, o,
Verticalement , adv, Loodregt , Verticaal.
Verticalité , f. Regtstandigheid , vr.
Verticaux, m. p1. Verticale cirkels, m.
tneerv.
Verticille, m. Ringwijze om een' tak ge•

plaatste bladen

of

bloemen.

VVerticillé, ée , adj. Ring wijze om een' tak
geplaatst.

Verticité ; f. Neiging, helling, vr.
Vestige , m. Zivijmeling, Duizeling. vr.„,fig. Esprit de .-, Zwijmelgeest, Tuimel geest , M.
Vertigineux, use, adj. flan duizelingen

onderhevig.

fend.
Vert-perlé, m. soort- van kolibrietje.
Vertu , F. Deugd , vr. * --, van vrouwen,
Deugd, Kuischheid , yr. * - , Kracht,
Eigenschap , vr. ; En - de , -Uit kracht
van , Krachtens, Uit hoofile van.
Vertueusement , adv. , Vertueux , use , adj.
Deugdzaam. * -. , van eens vrouw ,

Kuisch.
Vertugadin , m. weleer, Hoepelrok , :n.
Vertunmales s f. pl. Vertumnus feesten,
o. meerv.
Veitumne, m. zekere god , I7ertunsnus , in.
Verve , f. Geestdrift , vr. , guur , o.,
(Dichtvuur, o., Dichtluim,vr., Dicht.
lust , in.)
Verveille, f. bij valk., Plaatje aan venen
valk , waarop het wapen, enz. vacs
deszelfs heer stond , o.
Verveine , f. Ei zenkrui d , o. , T7erbena, vr.
Vervelle , f. zie Verveille. • --, Duim
(aan het roer) , in.
Verveux, Vervier s m. Schepnet , o., Steek -

haam, m.

Vessignon , zie Vésigon.
Vessir , V. n. van metaal, dat getoetst

wordt, Lucht uitlaten, Knappen.
Vestale , f. Vestaalsche maagd, yr.
Vestalies, f. pl. l7esta- feesten, o. meerv.
Veste , f. bij de Oosterlingen , Onderkleed ,

o. * -- , bij ons, Vest, vr., Vestje , o.
Vestiaire, m. in een klooster, Kleerkamer,
vr. * - , Kosten voor de kleeding der
monniken en nonnen , m. meerv.
Vestibule, m. Voorhuis , o. , Gang , m.
* -, aan het oor , zie Laby rinthe.
Vestige, m. Voetstap, m. * _, Spoor, o.
Vétement, m. Kleeding, Kleedij , vr.,

Kleed,

0.

Vétéran, m. Oud krijgsman , m. '- Ui tgediend krijgsman, Veteraan, in; Compagnie de vétérans, Garnizoenscom•
pagnie, vr. *-, als: - de rhétorigLte,

Iemand , die de rhetorica een tweede
jaar studeert , m.
Vétéranie, f. Hoedanigheid van vete•*
Taan , vr.

Vétérinaire , adj. Van de veeartsenijktcn.
de ; Médecine -, Art -, Veeartsenij..
Runde , vr.; École -, veeartsenijschool a

vr.

* _, m.

Veearts , m.

Vétillard , zie Vétilleur.

Vésanie , f. Zwaarmoedige ziekte , Zwaar

Vésical, le , adj. Van de blaas.

Vessie , f. Blaas, Waterblaas , vr. ; van
hier : -- natatoire , Zwemblaas, vr. ;
de cochon , Varkensblaas , vr. ; spr. w.
Faire croire It q. q. que des vessies sont
des lanternes, Iemand iets op de mouw
spelden , Hem knollen voor citroenen
.verkoopen. * -, Blaas, Blaar, Blad.
der, yr.

Vertigo , m. fain. Cru, Luim , Kuur , vr.
* _, van paarden, Duizeling , vr.
Vertiqueux, use , adj. Spiraalvormig draai-

vr.
Vesce, f. Wikke , vr.

Vésiculaire, adj. Illaasvortr. g.
Vésicale, f. Blaas, vr. , Blaasje, o.
Vésiculeux, use, adj. 4ls kleine blaasjes.
Vésigon, m. Knobbel aan de kniën der
paarden, m.
Vesou, m. Ongekookt suikerrietsap, o.
Vespéral, m. kresperboek , o.
Vespérie , f. weleer, Laatste. stelling, die
een licentiaat in de godgeleerdh. en
in de geneesk. verdedigde , vr.
Vesse , f. Tai nd , Veest , M.
Vesse -loep , m. Wolfsveest, Bovist , on.,
Vesser, V. n. Veesten, Eenen veest laten.

-nsoedigh,

Vètillarde , zie Vétilleuse.
Vétille , f. Beuzeling , vr. * -• , Toover•
ketting, m. w-s Loods der leidekkers

•
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yr. s—, zeker yuurwerk , Slang, ir.
*_, aan een wiel , Hoornen ring, waar
de draad doorgaat, m.
Vétiller ,, v. n. Jieuzelen. * — , 4/lane i
zwarighedan maken , P'itten.
Vétillerie, f I7iteenij, vr.
Vétilleur ., m. Beuzelaar,, vs.
VtiI1euse, f. Beuzelaarsten , vr.
Vécilleux, use , adj. Beuzelac/seig, Nete*
lIg.
- , Kîtteliê.
Vétir , v. a. Kiesden , Kleefren ff5ven ; van
hier: - nu enfant, Een kind in de
kleederen steken. * _ ' Aantrekken.
* - (se) , v. pr. Zich k/sedan ; ook:
Zich aankleeden.
§ Veto , m. Rege ons te weigeren of te
verbieden, 0.
Vettis, m. in de rrdién, zekere borstdrank.
Vécu , ue , adj. Gekleed ; van hier : L'oi
gnon est fort ~ , Er zitten dikke schillee op de uijen fi g Vo u s êtes - comme
no olguon, Gij hebt er u warm in.
gestopt.
Vêturc , f. Kleediisg , vr. , zie Prise cl'habit.
Vétusré, f. Oudheid, vr., Ouderdom, m.
Veuf, uve , adj. Weduvenaar of Weduwe
geworden; Homme—, Weduwnaar,m.;
Femme veuve, Weduwe, vr.
Weduwnaar , vs.
Veule, adj. fain. Los , Week, Zacht , Maf;
van hier : Castors veules , Vel/en van
hovers, die in den zomer gevangen zijn,
0. meerv.; Pâte - , Week deeg ,
Veuvage, m. Weduwenstaat, Weduwenaarsstaat, vs.
Veuve , F. Weduw , Weduwe , Weeuw , vr.
Vexation , f Kwel/ing , Kneve/anij , Onderdrukking, vr.
Vexatoire, adj. Drukkend.
Vexes , v. a. Kivellen , Onderdrukken.
Vexillaire , adj. m. , als : Signal - , Sein
met de vlag , 0.
Viabilité , f. Geschiktheid em te leven , vr.
Viable, adj. Dat kan blijven leven.
Viager,ère,adi. iht leven durend;Rente
viagère , Li/frente vr. ; Pension vagère,
Levenslang pensioen, o.
rn Lijfrente,
vr.; iVlettre en - , Op lijj'renten zetten.
Viande, f. Pleesch (voor zoo verre het
bestemd is tat yoedsel vop den menech),
- faisandée , basardée , Vleesch op
het punt on: tot bederf over te gaan,
v.; Menue -, Klein gevogelte , TI/lIdbrand, 0.Spijt, vr. ; Viandes de
carême , Pastenpijzen , vr. mrv. ; fig.
- creuse, Onvoedzame spijt, vr.
Viander , V. fl van harten en dergelijke,
Weiden , Grazen.
0.

Viandis , m. Weiden (van benen , 6flZ.) a 0.
Viateur, m. bij de Roei, zekerebode.

VICT
Viatique, in. Teergeld , o. .j Teerpenning,
vs. '—, Hoogwaardige sakramtn; aan
eenen stervende , Viaticum , o.
Vibord, m. Boord, o.
Vibrant , te , adj. Tr /lend , Bewegend.
Vibration , f. Slingening , Schommeling,
vr.,
Trilling , yr.
Vjbrer , v. n. Trillen.
Vicaire , in. Stedehouder, Plaatsbekleeder,
Vicaris, vs.
Vicairie , f. zie Vicariat.
Vicarial , le, adj. I/an eenen stedehouder.
Vicariat , in. Stedehouderschap , J7icani-

aat, o.
Vicarier ,, V. n. Als stede/zonder of vicaris
'werkzaam zijn ; fig. Bene ondengeschikte plaats bekleeden.
Vice , in. Gebrek, o., Onvolmaakt/zeid, vr.
*_, Oudeugd, Sneodheid, vr.; spr.w.
Pauvretén'est pas -, Armoede is geene
schande.
Vice-atniral, in. Onderadmiraal, vs. s—,
Onderadmiraalsc/sap , o.
Vice.amirauté , f. Onderadmiraalschap , o.
Vice.bailli , in. Onderbaijuw , vs.
Vice-chancelier, nj. Ondenleanselier , vs.
Vice-consul., in. Onderconsul , vs.
Vice.consulat , in. Onderconsulschap , 0.
Vice.gérent, in. Onderregeuc, vs.

Vice-légat, in. Onderlegant , vs.
Vice-légation , 1. Onderlegaatschap , o.
Vicennal , le, adj. Twintigjarig.
Vice.président , m. Ondervoorziteer , Tweede voorzitter ,, vs.
Vice -reine , f. Vrouw van eenen onderkoning , vr. , Onderkoningin , yr.
Vice-roi, m. Onderkoning, vs.
Vice-royauté , 1. Onderkoningsclsap , o.
Gebied van eenen enderkoning, o.

Vice-sénéchl , in. Onderlandvoogd , M.
Vjcj, èe, adj. Bedorven, Aangestoken.

Vicier, V. a. bij regtsgel. , Bederven, Be..
nadeelen , KrachtelooS maken.
Vicieusement , adv. Gebrekkig.
van
Vicieu , use , adj. Gebrekkig. ,

paarden, enz., Ondeugend.-, Gebrekkig, ]Vier geldig.-, Slecht,
Ondeugend, Boos , Snood. -, us. Snoodaard , Sloe/ste , Booze , vs.

Vicissitude, f. Afwisseling, Omwenteling,
vr. - , Onbestendigheid , TYisselvalligheid, 1/erandering, vr.
Vicomte, m. Burggraaf, vs.
Vicothtesse , Burggravin , vr.
Vicômté , m. B u ograa/schap , o.
Victirnaire , in. Offerdienaar, vs.
Vicime , f. Oferdier , Offerbeest , S/agtoffer, o.

Victitner, v. a. n. w. (doch reeds vçroud.)
Ismand aan de bespotting prijs gevel.
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Victoire , 1'. Overwinning , Zege , vr.;
Crier -, I7ictorie roepen ; fi g. Chanter
-, Zich verblijden over den goeden
uitslag. *_, Godin der overwinning.

Victoria, vr.
Vjctorieusetnent , adv. Zegevierend.
Victorieux, use, adj. Overwinnend. Ze.
gevierend, Ze,epraiend.
Viaeuailles , f. p1. Levensmiddelen , o. mrp.,
V1?tualiEn , yr. neerv.
Victuaillenr, m. Vic:ualietzeester , na.
Vidaine, in. veroud. Plaarsbekleeder des
bi:sc/aops, na.
Vidatné, na., Vidatnie, f., Waardigheid
van Vidatne , vr.
d'nne fosse,
Vidange , F. Ruimen , o.;
Ruh.aen van een sekreet, o.
-, als:
Tonneau en —, Ton , die niet vol is, vr.
:k
p1. Vidanges , Drek , na. , Vuil , a.;
(bij geteesk ) Kraamzoivering , vr.
Vidangeui,m, Sekreetrnirner, J.Vachtwer.
ker, na.
Vide, adj. Ledig; fig. Avoir la tête on Ie
cervean — , Een ledig hoofd of brein
hebben ; Avoir le coeur — , Een ledig
hare hebben ; Se retirer les mains vides.
Met ledige handen terug keeren ; Mo.
meet—, Ledig oogenblik,Snipperuur,o.
als: - de, Zonder, Ontbloot van.
* — , na Ledig , o. , Ledige ruimte,
Ledige plaats, vr., Open vak, o.;
Machine da —, Luchtpomp , vr. ; A
Ledig.
Vide-bouçe il le, na. fain. Tuinhuisje bij
de stad, a.
, Snij.
Videlie , f. Kreuzenrekker , an.
randje der pasteibakkert , a.
Videi, V. a. Ledigen , Ledig naalen ; van
hier : - de poisson , etc. , i7isch ant.
weijen ; — usa cheval , Een paard de ken.
telt met de hand uit hetfondansent ha.
ten ; — Un oiseau , Een' vogel laten
purgeren ; Faire — de la bile , etc. , Gal
doen ontlasten ; — one clef , Lenen
sleutel boren ; — la province , De pro.
vincie ontruimen ; — ses mains , IJet
gestolene weder terug geven ; fi g. Af..
doen, Yerrigten, Uitvoeren; ook: Ten
einde brengen , Uitmaken , Afmaken,
Regelen, Verefenen, Uit den weg ma.
ken. * (se), v pr. Ledig worden ; ook:
Afgedaan of Uit g emaakt worden; ook:
4fgaan 2 Afgang hebben.
Vidian , tie , Vidjen , nne , adj. Naar eene
vier/t geljkende.
Vidinaer , V. a. Met het oorspronkelijke
stuk vergelijken en bekrachtigen, Vi.
dimeren.
S Vidiznns , na. Bewijs , dat een stuk met

het oosspronkelijko vergeleken en daar.

1

aan gelijk bevonden is , Pidimus , a.

Vidrecome , an. Welkomst, (zeker glas,)vr.
Viduité , f. Weduwschap , a. , Weduwnaarsstaat, in. ; Demeurer en , Weduwe of
Weduwnaar blijven.
Vidure , f. Doorgeslagen werk , a.
Het uitgesnedene of niegeslagenc.
Vie , f. Leven , o ; Oter. Ja - a q. q. , le.
mand van het leven berooven. *_,

Leven , a. , Leeftijd, na. ; Pour Ja —,
Voor het gansche leven ; A Ia — et h Ja
mort, Voor leven en dood; fain. De ma
-, pJn mijn leven; A —, adv. Voor
het leven , Zoo lang men leeft. * —,
Leven , a., Leefwijze, Manier va* Ie-ven, yr. , bestaan der ziel na den
dood, Leven, a. Bestaan , Levens-onderhoud, 0. Kost, na. , Brood, a.;
Gagner sa — , Zijn brood verdienen;
Demander s , Zijn brood bedden.
* — ' fain Wijze van leven , (d. i. eren
en drinken,) vr. ; Faire Ja bonne -, Er
goed van leven ; Faire Ja —, Mooi 'weêr
spelen ; spr. w. Ii faut faire — qui dure,
Men moer zoo leven, dat men het kan
volhouden. — , als: Tourmenter sa
Zich sterk bewegen ; Rendre Ja — dure
a q. q., Iemand her leven verbitteren;
Faire — de garçon, Een vrij leven leiden; fig. fam. C'est na —, Das is zijn
leven; Ii aime Ja chasse , c'est sa ,
Dejagt is zijn leven. —, Leven, a.,
Levensbeschrijving, vr. _, van planten, al:: Vivre d'une — végétative,
Een plantonleven leiden.
Viddase , ei. fain. Ezelskop , Lomperd, na.
Vieil , (Vieux,) lie, adj. Oud, Bejaard;
van hier: Vieil homme, Oude meusch
(di. zondige natuur), na.; fig. Vieux
comme les rues, comme le monde, coinme Hérode , Zoo oud als de weg-(naar
1Cralisrgen) ; fani. Ii ne fera pas vieux
os, hij wordt niet oud. * _ , Oud,
Lang geweest zijnde. .- , Oud, Versieren. Oud,

Van den

ouden tijd,

fig. Ami de Ia eieille roche , Vrien d van
den ouden tijd , van da oude degelijk-

heid, na.
Vieillarcl , in. Grijsaard , na.
, een
aap , Oud mannetje , a.
Vieille, f. Oude vrouw , Bes, Best, Vr.,
Besje, Oud wijf, v., Oude totebel, vr.
* - , een vise/a ; - ridée , naam van
eenige Soorten van schelpen...
Vieillemeute, f. Eerste troep versche kon..
den , na.
Vicillerie , f. Oude prullen (I. I. kleede.
ren , meubelen , enz.) , vr. meerv.; fig.
Verouderd begrip , 0.
Vieillesse , f, Ouderdom , na. Ouder
63

l 074

V'IEI

dom , m., Oude lieden , M. meerv. ;
spr. w. zie Jeunesse.
Vieillir, V. n. Oud worden , P'erouderen.
* —, Grijs (d. i. bedreven) worden.
--, Verouderen , Oud schijnen. s—,
Oud worden , Tlerouderen, In onbruik
raken. * —, V. a. Oud maken , Doen
verouderen.
Vieillot , tce, adj. fam. Oudachtig, Oude lijk. * —, m. Oudachtig man , m.
Vieillotte, f. fare. Oudachtige vrouw , vr.

Vielle , f. Lier, vr.
Vieller, v. a. De lier draai/en.
Vielleur, m. Lierman , Lierdraaijer , mei.
* —, soort van krekel.

Viellcuse, f. Lierdraaister , vr., Liermeisje

, 0.

Vierge, f. Maagd, vr. ; La — Dlarie , De
maagd Maria , vr.; fig. Votre frère est
amoureux des onze mille vierges, Uw
broeder is van een' zeer verliefden
aard , blij verlieft op alle meisjes.
* -- , in de sterrek. , Maagd, vr. * —,
adj. Nog geene vleeschelijke gemeenschap met het andere geslacht gehad
hebbende , Maagd. * _ , Rein , Zuiver , Ongemengd, Ongebruikt; Métal —,
Onvermengd metaal, dat zoo in de
aarde gevonden wordt ; Cire —, Maag
Huile —, Blaagdeolie , On--dewas,o.;
gepijnde olie , vr.; Parchemin —, Maag.
deperkement , o.; Vigne —, Wilde wijn.
gaard, m.; fig. Réputation -, Onbevlekte naam , m.
Vieux, M. Oud man, m., zie Vieil.
Vieux -ving , m. Wagensmeer (van varkens -

vet), o.
Vif, ive, adj. Levend; van hier: Chair
vive , Levend vleesch , Leven , o. * —,

Levendig , Plug, Krachtig , Sterk. * --,
Levendig, Helder, Schitterend, Blinkend. * -, Pijn, Scherp, Sterk, He.
vig. *.--, als: Foi vive, Levendig
geloof, o.; ook : Onwrikbaar geloof, o.;
Vive arréte, Scherpe kant van hout, in.;
van hier: Pootre b vive arréte, Balk
met scherpe kanten , m. ; La forét est
wive , Er zijn veel schoone boomen in
het bosch ; ook : Er is veel (rood) wild
in het bosch ; La garenne est vive , De
,Kinijnenberg is goed voorzien , La
plaine est vive, De vlakte bevat veel
wild; Eau vive, Bronwater, o.; ook:
Te_ raauw hater, o.; Roche vive, Diep
gaande rots , yr. ; Haie vive, Levende
beg, Doornenheg, vr. ; Chaux vive
Ongebluschte kalk , m.; Dartre vive ,
Dauwworm, die gedurig - terug komt,
m• a.-, m. Levend vleesch , Leven , o.;
fig. Couper dans Ie —, .Elate het lepen

VIEL
komen , Doortasten; Piqué on Touché
au --, Gevoelig getroffen.
Vif-argent, m. Kwikzilver , o., Kwik , vr.
Vigie , f. scheepsw., Blinde klip , vr.
*k— , Wacht in den mast , vr.
Vigier, V. n. scheepsw. , De wacht houden.
Vigigraphe , M. Scheepstelegraaf, m.
Vigilamment, adv. Wakker, Vlijtig.
Vigilance , f. Waakzaamheid, Vlijt, Naarstigheid , Zorg, yr.
Vigilant , te , adj. Waakzaam, I7lijtig,
Naarstig, Zorgvuldig.
Vigils , f. Dag of 1/vond voor (sommige)
feestdagen , m. ; La — de saint André,
De

dag voor

St..4ndries. s—,

als:

Vigiles des morts, Lijkdienst, welke

daags voor
heeft , vr.
des

de

zielmissen plaats

Vigintivirat, m. Twintigmanschap, o.
Vizne, f. Wijngaard , Wijnstok, m. ; fig.
(in de christ. godsd.), Wijnstok, Wijn-

gaard,

in. * —,
berg , m. ; fig. fam.

Wijngaard, Wijn.

Etre dans les viltnes ,
Een' halven roes hebben; Jean des vignes,
Vlegel, Lomperd , m. * --, in sommige
streken van Italië , Buitengoed, o. * —,
in de plantk. , als : — de Judée , zie
Douce-a mére ; — de Madras , een lief

boompje Biset zilverkleurige bladeren;
-- du nord , Hop , vr. , zie Houblon ;
Un jean des viltnes , Een lomperd.
Vigneron, m. Wijngaardenier , w e
Vignette, m..bij boekdr., Lignet.
Vignoble , m. Wijngaard , Wijnberg, us.,

Wijnland

, 0.

Vignoc, m. ábberdaantafel , vr.
Vigogne , f. Peruviaansch schaap , o. * --,

Wol van dit schaap , T7igogne -vol , vr.
*—.% m. Hoed van vigogne -haar, Iii •
gogne-hoed , ns.
Vigote, f. ' Kaliberplank , vr. , Kogelree .
ter, M.

Vigoureusement , adv. Krachtdadig, Kloek.

moedig , Dapper.

Vigoureux , use , adj. Sterk , Past , Kloek.

*—, Moedig, Sterk, Kloekmoedig,
Krachtdadig, Dapper, Onversaagd.
Viguerie , f. ambt of Regtsgebied van
eenera Viguier , o.
Vigueur, f. Kracht, Sterkte , vr.; van
hier: Etre en —, Nog kracht van wet
hebben, Nog in werking zijn. *—,
Kloekmoedigheid , Dapperheid , vr.,
Moed , mn.

Viguier , m. weleer in Languedoc en Pro.
venee, Landregter, m.
Vii, le, adj., als: — prix, Lage prijs,
Spotprijs,m.; A — prix, goor eengin spot prijs , Schandekoop ; fig. Laag , Schandelijk, Gemeen, Verachtelijk , Vuig.

VII
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.

Vilain, m. weleer , Boer , Gering mensc,h,

m.; van hier thans : fig. Slecht mensch,
Schurk , m. , Lage ziel, vr. *-, Ilrek ,
Gierigaard , m. ; spr. w. I1 n'est chère
que de —., Een vrek onthaalt best
(namelijk wanneer hij het doet) ; Grais-

sez les bottes d'un -, it dira qu'on les
lui brille , Een gierigaard is voor do
grootste diensten ondankbaar. * - , ne ,

adj. Leelijk , Misselijk. * --, Onaan.
genaam, Misselijk , Slecht, Ellendig.
* - , Schandelijk , Leelijk , Laag, Ge.
meen, Laaghartig. *-, Leelijk, Ge
-varlijk.
Vilainement , adv.. Schandelijk , Sober, Ka.
rig. * -», Ellendig, .4rmzalig , Sober,
Pover, Slecht.

Vilanelle , zie Villanelle.
Vilebrequin, m. Drilboor Spijkarbour,
vr. * -- , eens schelp.
Vilement, adv. Laag, Laaghartiglijk.
Velenie , f. tuil, o. , I7uilheid, Vuilig-

heid, vr. *--- ,Laagheid ,Schanddaad ,
yr. *-, Lage of Vuile uitdrukking,
Morsigheid , Gemeens uitdrukking,
Vuile taal, vr. * -, Gierigheid , Inhaligheid , Karigheid, vr.
Vileté, f. 'Lage prijs, m., Geringheid
(van prijs) , vr. * - , Geringheid , Nietigheid, Nietswaardigheid, vr.

Vilipender, v. a. fam. Versmaden, Bespot.
ten, Verkleineren.

Villace , f. Groot# , maar slecht bevolkte
stad, vr.
Village , m. Dorp , e. ; Seigneur du --,
Dorpsheer , m.; fig. fam. Coq du -,
De voornaamste van het dorp ; spr. W.
zie Trompette ; I1 ne faut point se ino-

quer des chiens qu'on ne soit hors du --,

Men moet zijnen vijand niet verach.
ten, zoo lang hij ons schaden kan;
Cet homme est bien de son -, Die man
is weinig bekend met hetgene er in de
wereld omgaat.
Villageois , se , adj. Landelijk , Boersch.
* --, Sn. Dorpeling , Landman, Boer , m.
Villageoise, f. Dorpeling, vr. , Landmeisje, o., Boerin , vr.
Villanelle , f. soort van herderszang. * -,
Boerendans , m.
Ville , f. Stad , vr. ; van hier : Hbtel de
-., Maison de —, Stadhuis , o. ; Etre à
la - , In de stad zijn ; acre en - , Uit zijn ; Diner en -, Uit eten; spr. we

Ville qui parlemente eet k moitié rendue,

Zoo dra men maar voorslagen hoort,
komt men spoedig tot een vergelijk;
Avoir -- gagnde, Boven jan zijn, Er
uit zijn.

Vil!ette , f. fain. Stadje

,
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VilIote, zie Villette.
Vimaire, f.= Verwoesting (in een bosch
door het ontiveder), vr.
Vin, m. Wijn, m.; van Isar: Porter bien
son - ,, Veel (drank) kunnen verdragen,
Den wijn wel verdragen kunnen; Petit -, ,Demi -vin , Geaneens wijn , na.;
- de deur, etc. feuilles , Wijn van
twee , enz. jaren, m.; - de goutte , -- de
mère-goutte, Ongeperste wijn, m.; —
du cth, Wijn van het land , Land'wijn, m. ; — de copeau , Spaanderwijn,
en.; -.- de veille, lVachtwijn, m. ; — de
vide , Eerewijn , m. ; -- de 1'étrier,s
Glaasje op den valreep , o. ; coupé ,
Vermengde wijn , Versneden wijn , m.;
Etre en pointe de —, Fan klein knipje
hebben ; Etre pris de — , Dronken zijn;
Être entre deux vies , Bijna dronken
zijn ; Cover son -, Zijnen roes uit slapen ; Avoir le -- mauvais, Eenen kwaden dronk hebben; Avoir le -- triste ,
Eenen treurigen dronk hebben; Faire
jambes de -, Goed drinken , om te beter te kunnen l oopen ; Mettre de l'eau
dans son - , Bedaren , Inbinden ; - de
prunelles , Sleewijn , m. i fig. Slechte
wijn , Krabbehals , ns. ; - d'absinthe ,
.fllsemwijn, ns. ; Avoir beaucoup de -,
Sterk zijn; Avoir pen de -, Niet sterk
zijn; Pot de —, Drinkgeld, a., Fooi,
vr.; Boire le - du marché , Op het sluiten van den hoop drinken; zie Bouchon;
Quand le - entre, le secret sort, ills
de wijn is in den man , is de wijsheid
in de kan.
Vinaigre , tn. Azijn , Edik , m. ; -- de
framboises , Frambozenazijn, m.; spr. w.

On Arend plus de mouches avec de miel
qu' avec du--, Zachtheid schaadt nooit.
Vinaigré , de , adj. Zuur.
Vinaigrer, V. a. Met azijn begieten of
toebereiden.
Vinaigrerie, f. 4zijnmakerij , vr.
Vinaigrette, f. zekere koude zure saus
van azijn, olie, peterselie, uilen 0n
zout. * -- , Trekwagen , m.
Vinaigrier, m. 4zijnmaker , 4zijnbrouier, m. *--, on Marchand -, 4zijn•
trooper, m. *-, dzijnfltschje, o.

Vinaire, adj. Geschikt voor het bevatten
van wijn.
Vinales, f. pl. wijnfeesten ter eer# van
Jupiter.

Vinapon , M. Ma'isbier , o.
Vindas, m. Windaas , o.
Vindicatif, ive, adj. Wraakgierig , Wraak zuchtig, Wrekend.
Vindicte, f. , als s -- publique , Openbaro
ye r y o,i, t ng , vr.
6B*
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Vinée, f. JP jnoogst , m.
Vinétier, m. Barbarisseboom , m.
Vineux , tzse , adj. van wijn , Krachtig.

* - , Wijnachtig, Naar wijn smakend
of ruikend. * -, Wijnrood, Wijn
-kleurig.
Vingt, adj. nam. Twintig. * -, m. Twintigste (dag) , tn.
Vingraine , f. Twintigtal, o. ; Twintig.
Vingtième, adj. Twintigste. *-, m. Twintigste (deel) , o.
Viol, m. Maagdenschennis, vr., Vrouw
wenroof, m., Verkrachting , vr.
Violat, adj. m. , als : Sirop - , Viool•
stroop, ns.
Violateur, ra. Schender, Overtreder , ni.
Violation , f. Schending , Overtreding , vr.
Viole, f. Groote viool , vr.; Basse de -,
..asviool, vr.; - d'amour,zekere twaalf
-snarige
viool.
Violement , m. Schending , Overtreding,
vr. *-, zie Viol.
Violeiument , adv. Geweldig , Met geweld,
Hevig.
Violence, f. Geweld., o., Hevigheid, vr.
* _ , Geweld, o. , Dwang , m. , Dwangmiddelen , o. naeerv. ; van hier : Faire
-- à, Verdraaijen, T'erwringen, Ge•
weld aandoen , Verkrachten; Se faire -,
Zich zelven geweld aandoen.
Violent , te, adj. Geweldig, Hevig, OnstuitVig , Woedend. *_, Driftig,Oploopend.
Violenter, V. a. Dwingen , Noodzaken.
Violer , V. a. 1/erkrachten Overtreden,
Te -buiten gaan, Schenden. Ver.
krachten , Geweld aatj4cen , Schofferen.
* _, V. n. Geweld pleeggin .
Violet , tte , aclj. Paars, :Violet, Violet.
kleurig; fig. fam. Faire (du) feu -, Iets
met veel drift beginnen, rasaar slecht
eindigen; Voir des anges violets, Gezig.
ten hebben. * —, m. Violet, o. , Violetkleur, vr.
Violetstein , m. Vioolsteen , m.
Violet -te, f. Viooltje , o.
Violier, na. eens plant , Muurbloem, vr.,
zie G:iroflier.
Violon, m. Viool, Vedel , vr.; Joueur de
on de --, Vioolspeler, Violist, m.;
Donner les violons à q. q. , De viool•
spelers betalen ; fig. Se dormer les viions, Zich de eer van iets aanmatigen;
Payer les -vli lons, De kosten doen, eer wijt • en. ander de eer of liet genot
heeft.. *'- -, Dril, m. —, bij hoeden mak. zie'A.rçon. * --, seheepsw., riool
(aars 'het einde van den boegspriet), vr.
Violoncelle, m. Violoncel, vr.
Viorne, f. Meelboom , m.
Vipàre s f. Odder , vr. ; Herbs aux vipètes,

Addertong (een kruid), vr.; fig. 4dder , vr. , Lasteraar , Kwaadspreker
Verrader, m.; C'est une langue de -,
Het is eene lastertong.
Vipéreau , m. jonge adder, vr.
Vipérine, f. Slangenkruid , o.
Virago , f. fam. van eene vrouw, Huzaar,

Ruiter, Driedekker, m., Krijgshafte
vrouw, vr.
Virbouquet, m. Pin , waaraan de leidek
-kers
liet touw vastmaken , vr.
Viré , m., Virëe, f. soort van stamijn.
Virelai, m. weleer, zeker vers.
Virement , m. in den hand. , als : - de parties, Verefening van eens schuld tegen
Bene andere, vr. * -- , scheepaw. ,
Wending, vr., zie Virer.
Virer, V. n. pop.,

als:

Tourner et --,

Zich draaijen en venden. * --, V. a.
pop. , als : Tourner et - q. q. , Iemand
ui thooren , Uitvragen ; 11em allerlei
vragen doen. * -- , v. n. scheepsw. , als :
.-- an cabestan, ,dan de spil draaijen
— de bord, Wenden; — vent arrière,
Ilalzen; --vent devant, Door den wind
wenden ; fig. — de bord , Van partij
veranderen.
Vireux, use, adj.Schadelijk, Verderfelijk.
{
Vireveau , m. zie Cabestan.
Vire-vent, in. zie Martin-péchéur.
Vire-vire , m. Maalstroom , m.
Virevolte , f. in de rijsch., Schielijke wen-

ding, vr.
Virginal-, Ie, adj. Maagdelijk ; van hier:
(in de schei[.) Lair-, Maagdemelk, vr.
Virginité, f. Maagdelijke staat, vi.,

Maagdelijkheid,vr.,Maogdom, (Naagddo m,) M.
Virgule, f. Scheiteeken , Comma , o.;
Un point et one -, Een punt-comma, o:

Viril , le, adj. Mannelijk ; fig. Courage -,
Wiannenmoed , m. * -^, bij regtsgel., als :
Par portions viriles , In gelijke doelen.
Viriletnent, adv. Met mannenmoed, Mannelijk.

Virilité, f. Mannelijke jaren , o. oneerv.
Virole , F. Ring of Band (aan een wet-

hecht, enz.), m.
Virolet, m. Houten noot aan het roer

voor den kolderstok, vr.
Virtualité,. f. Vermogende kracht , vr.
Virtue!, lie, adj. De kracht hebbende om

uit te werken.
Virtuellement, adv. Met de kracht om uit

te werken.

Virtuose, vi. et f. Degene , welke in de

schoons kunsten zeer ervaren is, Groot
kunstenaar, m. , Groots kunstenares ,
vr. , Virtuoos , m.
Virulence, f. ICwaadaardighoid , vr.
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Virulent , adj. ÏCwaadaardig; fig. Kwaad
aardig , Scherp , Bijtend.
Virure , f. scheepsw. , Omkeering van een
schip , ,iz.
§ Virus , m. Gift of I7ergifr (eener ziek.
te) , e. , Smetstof, vr.
Vis, f, Schreef, vr. (elgeni. I7aarschroef,
jr) ; van hier: Escalier a -, 1Yentel
trap , vr.; sans flu , Schroef zonder
einde , vr.
, wel.
Visa, m. Gezien , Visa , 0.
eer,, Bewijs , waardoor iemand tot een
geestelijk anbt werd toegelaten, o.
Visage, in. Gezige , dangezige , v.; Tour.
oer - a l'enneini, Den vijand het hoofd
bieden ; pop. Trouver - de bols , Do
deur gesloten vinden ; ook: Niemand
te huis vinden, Bot vangen; fam. A
voir Ie - alongé , Een lang gezigt heb'.
ben , Zeer neêrslagtig zijn; fig. A découvert, Openlijk; Avojr un - d'ex-

Communjé , de déterré ,

Un

- de l'autre

monde , Er zeer ongedaan uitzien; Fai
re bon - a, Vriendelijk bejegenen;
Se composer le - , Zijn gezigt in eeno plooi Zetten , Een ernstig gezigt
aannemen ; Changer de - , Van kleur
veranderen , J7erbleeken, Biezen; ook:

Changer de - , Se démonter le -, Pren
dre tel - qu'on veut, Zijn gezigt naar
de omstandig/seden- veranderen. '
Gezige, V. , Persoon , M.
Vis-l-vis , ado. Tegenover , Daar tegenever. als: de, (oil fam —,)
Tegenover ; 6g. fam. 11 s'esi: trouvé - de
rien , Nadat hij zich veel moeite had
gegeven , bevond hij zie/s zonder eenige
hulpmiddelen. *, rijtuig, waarin
sloe/its twee personen tegen over elkaïz
der kunnen zitten.
Viscachères , f. p1. J'iscache.holen , o. nary.
Visora1, le, adj. Tot de ingewanden behoorende. — , De ingowanden ver.
sterkend , Maagsterkend.
Viscère , na. Ingewand, o.
, in de
plantk. ) Buis, vr.
Viscosicé, f. Kloveriglieid, Slijmerigheid, vr.
Visée, f. Mikki,sg , vr.; Prendre sa -,
Mikken;fig. fan. Changer de -, Van
Plan verauderen.
Viser, v. n. Mikken , Loeren , Turen (op,
it); fig. In het oog hebben (iets , a
ch), Beoogen, Streven naar, Eedoe
ion , Doelen, * __ , v. a. , als : - q. q.
a la tête, Iemand op het hoofd mikken.
Bekrachtigen 0255 ZflO handsee.
koning, Pisereri.
VisibiIié , f. Zigtbaarheid , vr.
Visible , adj. Zigtbaar. 17: spraken;

q.
-

s'__,
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Monpke n'est pas -, ThU/n vader is
niet te spreken , kan geen bezoek one.
vangen. *'., Zigtbaar, Blijkbaar,
,

Duidelijk.

Visiblement, adv. Zigtbaar, Ziender ee'.

gen. * — , Blijkbaar , Klaarblijkelijk.

Visière, f. Vizier (aan een' helm) „ a.;
van hier: Rompre en -, De loots in
het vizier-breken; fi g. Onbeschoft (ce.gen iemand, a q. q.) uitvaren. -,
Gozigt , o. ; fig. fain. Donner dans Ia a q. q., Iemand op zich doen verlie-, fig.fani. Geest, na., Denk..
von.
vermogen , Brein , o.aan een geweer, Vizier, iklikijzer, o.
Vision, f. Zien, Gezige , 0.bij
godgel. , Kennis van God en zijne natuur, vr. °-, Gezigt, o., Verschijning , Geestverschijning , vr. -,
Denkbeeld, 0. Hersenschim, vr.; Bomme a visions , Liersensehimmig naenscla,
m.; zie ook Corsu.
Visionnaire , adj. Die gezigten meent te
zien ; fig. Ingebeeld , Dwaas , Gril ziek. na. etf. Geestenziener, na.,
Geestenzienster , vr.; fig. Droomer,
na., Droomster, yr.
Visir , zie Vizir.
Visirat , zie Vizirat.
Visitandine , f. Non van de visisatie ip
orde, vr.I
Visitation , f. enkel in : - de Ia Vierge,
Bezoek van Maria bij Elisabeth, o.;
Fhte de Ja - , Maria Groetenis ,
Ordre de Ja .- , Visitatieorde , yr.
Visite , f. Bezoek , o. ; Faire ene - , Een
bezoek afleggen; Rendre - q. q., lemand een bezoek geven; Bendre Ja a
q. q, Een regenbezoek bij iemand afleggen. *— ,pi. Visites, Bezoekenden, na.
nary. , Bezoek , o. , Visite , vr. -, vats
eenen geneesheer, enz. , Bezoek , o. , PlBezigtiging , vr. • Onsite , vr..
derzoek , v.; Faire la - dans use
son , Huiszoeking doen ; — de nsatronea,
Onderzoek tenor vroedvrouw naar doos
staat eener vrouw , o.; - de cadavre,
Lijkschouwing , vr.
Visiter , V. a. Een staatsiebezoek bij ...
afleggen , Bezoeken. -, (uit liefdadigheid of vroo m heid) bezoeken. -.5,
Bezoeken , Onderzoeken , Bezigeigen,
, Onder'.
Doorzoeken , Schouwen.
zoeken, Beschouwen , Gadeslaan. *_,
in eenen bijbelschen zin, Bezoeken. *_,
V. fl. Doorzoeken, Zoeken , I'isiteren.
Visiteur, us. Bezoeker (der kloosters), na.
* - , van schepen , enz. , Visiteur, M.
Visorion , Visoriufli , na, bij letterz., ivij
per , m. , Visoriun; ,. o.

VIVR

VISQ

1078

Visqueux, use , adj. Kleverig`, Slijmerig.
* — , m. soortnaam eener Cécilie.
Visser, V. a. Aanschroeven, Tfastschroeven.
Vistnou, m. een god der Braminen.
Visuel, lie , adj. Van het Bezigt ; Rayon
—, Getigtsstraal, ns.
Vital, ie, adj. Tot het leven behoorende,
Het leven in stand houdende ; Parties
vitales, Ligchaamsdeelen, welke tot het
leven noodig zijn, o. mrv.; Actions ou
Fonctions vitales , Levensverrigtingen ,
vr. meerv. ; Esprits vitaux , Levensgeesten , M. meerv.
Vitalis,m.Huisloek,o.,cieToubarbe des toits.
Vitalité, f. Waarschijnlijke duur van eens
menschen leven, m.; van hier: Table
de --, Sterflijst, vr. * —, Vermogen
om te leven , o., Leefkracht, vr.
Vitalliana , f. een plantje.
Vitchoura, m. Pels, m.
Vite , adj. Snel , Vlug , Rad , Rap , Ge
Vaardig, Gaauw. * --, adv.-zwind.
Snel, Gaauw, Schielijk, Vlag, Rad,
Rap ; fig. Aller — dans q. ch. , Aller —
en besonge , Met overhaasting bij iets
te 4verk gaan.
Vitelliennes , f. pl. Tafeltjes van i itellies, o. meerv.
Vitement, adv. fam. Snel , Gezwind.
Vitesse, f. Snelheid, Vlugheid, Gezwindheld, vr.
Vitet, Vitex, m. kuiscioboom.
Vitilige , f. Verandering der huid , vr.
* _ s zie Eléphantiasis.
Vitrage-, m. Glazen (van een gebouw), o.
uteery , Glazen beschot , o. , Glazen deur, vr•
Vitraux, m. pl. Kerkglazen, o. meerv.
Vitre, f. Glas, o., Ruit, vr.; fig. Cas.
Oer les vitres, Niets ontzien.
Vitré , ée , adj. Van glas voorzien ; Porte
vitrée, Glazen deur , vr. ; Cabinet —,
Glazekast , vr. * --, in de ontleedk.,
als: Corps —, Tanique vitrée, zie Membrane hyaloïde ; Humeur vitrée , Kris.
tallijne vocht, o.
Vitrer, v. a. Met glazen voorzien.
Vitrerie, f. Glazenmaker, o. *—, Glas handel M.
Vitrescibilité, f. Eigenschap om in glas
te veranderen , vr.
Vitrescible , zie Vitrifiable.
Vitreux, use, adj. Glasaardig.
Vitrier, m. Glazemaker , m.
Vitrifiable , adi. In glas te veranderen.
Vitrification, f. Verandering in glas, Glasmaking , Glaswording , vr.
Vitrifier, v. a. In glas veranderen.
Vitriol , m. Pitriool, v. ; Bellede --,
erioelolfe , v r .
,

Vitr-iolé , de, adj. JiZet vitrioolgeest ge..
maakt.
Vitriolique , adj. Vitrioolachtig; Acide —,
Vitri.00lzuur, o.
Vitriolisation , f. Vitrioolwording, vr.
Vivace, adj. Langlevend. * —, in de
plantk. , Overblijvend.
Vivacité, f. Levendigheid, Vlugheid, vr.
* —, pl. Vivacités, Te groote levendigheid , Drift , vr.
Vivandier, m. Marketenter ,.Zoetelaar , m,.
Vivandière , f. Marketentster, Zoetelaarster, vr.
Vivant, te, adj. Levend, In leven; van
hier : Je n'y ai trouvé ame vivante, Ik
heb er geene levende ziel gevonden;
Bibliotbèque vivante, Wandelende bibliotheek (d. i. zeer geleerd man), vr.;
Portrait — , Image vivante , Levend afbeeldsel, o.; Langue vivante, Levende
taal, vr. * -- , Levendig , Waar veel
leven is; Quartier —, Levendige buurt,
vr. * —, m. Levende, no.; Le dernier
—, Le plus —, De langst levende, m.;
Mal — , Mensch van een slecht leven,
ns. ; fam. Bon --, Vrolijke baas , no.;
pop. C'est un —, Het is een man (van een
vast karakter). * —, Leven, Leeftijd,
m. ; Du — de noon père, Bij het leven
Van mijnen vader ; De moa — , 1/an
mijn leven, In Mijn leven, Bij mijn
leven ; En son —, In zijn leven , Bij
zijn leven.
§ Vivat , inierj. Leve !, Vivat !
Vive, f. een visch , Pieterman , M. * —;

zie Qui-vive.
Vivelle , f. Stop (in linnen), no.
Vivement, adv. Levendig , Ernstig, Ifvorig. *- 9 Sterk, Diep, Grootelijks.
Vivier , m. 1i j ver , m. * —, Schuit met
Bene kaar, Kaar, vr.
Vivifiant , te, adj. Levend makend. * --,
Verlevendigend , Opwekkend , Versterkend.
Vivification, f. Levendmaking, Verlevendiging , vr.
Vivi &er, V. a. Levend maken, Het leven
geven en onderhouden. * —, Verlevendigen , In beweging brengen , Leven
brengen in; fig. Weder doen opkomen,
Verlevendigen , Leven geven aan.
Vivifique , adj. Levend makend , Leven
gevend.
Vivipare , adj. Levende jongen voortbrengend. *—, van planten , Van uitspruitsels voortkomend. *—, f. geslacht van
schelp:
Vivoter, V. n. fam. Sobertjes leven , Voort
-

Vivre , V. n. ire. Leren; Las de —,

-sukeln.
s
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$cstesnm:'ng , vr. * --, bij de R . K,
geestelijkheid , Beroep , o.; leroeping,

levens zat, Het leven moede ; On ne
aait qui meurt, ni qui vit, Men weet het
oogenblik van zijnen dood riet. * --,
Leven , Het leven genieten. * -- , Leven, Blijven bestaan, Voortduren. *-,
Leven , Zich voeden ; van hier : -- de
régime, Een gestreng diëet houden; —
au jour la journée, Leven als vrolijk
Fransje ; spr. w. Item ii faut --, 1V/en

moet toch leven. * --, Leven , 1Potten ;
spr. w. Chacun vit á sa mode, Ieder
zoent zijne vrouw op zijne wijze. *-,
Leven, Zich gedragen, Een leven leiden. * ^-, Leven , Zich gedragen , Omgaan ; van hier : I1 est diflieile
Ilíj is lastig in den omgang; Savoir
--, Weten te leven , Zijne wereld ver
hier: Savoir-vivre, In. Wel-stan;v
Hoffelijkheid , vr. , zie-levndhi,
Savoir-vivre ; Apprendre á -, Zich met
de gebruiken der fatsoenlijke gezel schappen bekend maken ; fig. fain. J'apprendrai bien à -- à ce garcon , Ik zal
het dien knaap zwel betaald weten te
netten. - , als ; Vive-Dieu, int., Zoo
waar God leeft !; Vive le roi , Leve de
koning! , Vivat de koning!; faun. Vive
notre petite ville pour la bonne compagnie, Leve onze kleine stad voor haar
goed gezelschap ; Vive la joie , Leve de
vreugde ; van hier : Vive-la-joie, m.
Vrolijke baas , m ; Qui vive ?, Leie daar ?
zie verder Qui-vive. * -, M. Itoedsel ,
o. , Voeding , vr. , Levensonderhoud,
o. * -- , pl. Vivres, Levensmiddelen, o.
meert'. ; ook : Leverancie der vivres,
vr.; Vivres-pain, Soldatenbrood, Cornwiesbrood , o, ; Vivres-viande, Soldaten
voor de soldaten , o. -vlesch,T'
Mcunitionnaire des vivres, Leverancier
der vivres , m.
Vizir , m. in Turkije , Vizier, ni.
Vizirat , Viziriat , m. Vi zi erschap , o.
Vocabulaire, m. (Beknopt) woordenboek
(eener taal), o., Woordenlijst, vr.
Vocabuliste, m. Schrijver van een ,voor•
denboek , m.
Vocal , Ie , adj. Door de stem voortgebragt; van hier : Prière vocale, Uit
gebed, o.; Musique vocale,-gesprokn
T7okaal-nsuzijk, vr. * -- , m. zie Vocaux.
Vocalement , ado. Met luider stomme ,
Hoorbaar.
Vocatif, m. in de spraakk., Irijfde naam

Roeper , in.
-val,Voctires
Vocation , I. bij godgel., Roeping, vr.;

,,'an hier : Roeping , vr., Inwendige
aandrang , mrm,; Suivre sa -, Zijne roeping volgen. * , Roeping , JVeiging ,

vt., Trek, Lust, m. •-, Roeping
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vr. * - , Geschiktheid, Roeping, vr.
Vocaux j m. pl. weleer in sommige kloon.
tens , Stemgevers , m. meerv.
Vocifération , f. w. gebr., Geschreeuw , o.
Vociférer, V. n. w. gebr.., Schreeuwen.
Voeu , m. Gelofte, j► r., zie ook Stabbilité;
fig. fain. Je n'ai pas fait - de faire cela ,
Ik meen vrij te zijn, em het te doen
of te laten. * --, zie Ex- voto. *--,
Stem ,Toestemming, vr. *-,pl.Voeux,
Wenschen, m. rrv•, Begeerten, vr. mrv.
Vogue, f. Vaart (van een roeischip) ,
vr. , Voortgang , en. ; fig. Loop , M. ;
Avoir la -- , Den loop hebben , In trek
zijn; )tre en --, In trek zijn, In
zwang zijn ; Mettre en - , In aanzien
brengen.

Vogue-avant, m. Voorroeiier,, m.
Voguer , V. n. Geroeid worden ; spr. w.
Vogue la galère, Het ga hoe het wil.
*_, Paren, Zeilen, Stevenen. *--,
Roeijen, * -, bij hoedenm. , als: Faire
— l'étoffe, De stof slaan.
Vogueur, m. Roeijer, m.
Voici, prép. Zie lzier., Ziet hier , Hier
is , Hier zijn; fain. En -- d'une bonne,
Dat is wat vreemds ; En. - bien cl'une
autre, Dat is nog zonderlinger. * -.',
als: - qu'il vient, Bier komt hij; Le
garcon que --, Deze jongen; venir ie
printemps, Thans verschijnt de lente.
Voie ff van de groote wegen der ouden,
Weg, m. ; fig. k tre toujours par voies et
par chemins , 4ltijd op reis zijn ;ook:
4ltijd op den loop Zijn. * --, in de
godsd., Weg, en.; -, du salut a Weg des
heils , m.; Rentrer dans la bonne --,
Op het pad der deugd terug keeren; étroite , Enge weg, m• * -, in den bijbel, Weg, m., Gebod, o., Wet, vr.
* -. , in de sterrek. , als : - laitée, Melk
Breedte van een rij--weg,n.*
enig, vr. , Spoor , o. s-, Spoor , dat
een rijtuig maakt , o. * - , bij jag.,
Spoor (van liet wild), a.; fig. Mettre
q. q. sur la -, sur les voles, Iemand
weg of aan den gang helpen ; Etre a
op
bout de -, Ten einde raad zijn. -,
Wijze, vr. of Middel van vervoer,
e. ; Par la - dig messager , Met den boOver water
de; Prendre la -- de l 'eaa,
.

-

gaan ; Par une - sclre , Langs Benen zekeren 'weg. *-, in de geneesk., als
Voles premières, Eerste wegen (d, i.
enz.) , m. nseerv.
de maag ets darmen,
* -, in den hand. , Pracht yr.; van
bier : -^ d'eau, Drragt (d. i. twee eon'
mess) mater , vr, ; (scheepsw. , Lek,

VOIR.
o.; fig. Weg , ij., Middel, o. , Maat
* -- , in de scheik., Weg,-regl,
ns.; — séche, Drooge zeeg , t;;.; — hamide , Natte -weg , m. * —, bij regtsgel., als: Voies de droit, Weg regtens,
M.

ni'; Voies de fait, Gewelddadigheden,
vr. meers. Streek (der zaag) ,
vr. * --- , in den land`).. als : IVlettre à
deux voies, Wenden , Diep omwerken.
Voilà, prép. Zie daar, Ziet daar, Daar

is, Daar zijn; van hier: — pourquoi,
Daarom ; -- qu'on Bonne, Daar belt
men ; L'homme que —? Die man daar,
Die man,; .— qui va, marche bien , Dat
gaat goed; — qui est fait à 1'instant,
fles is aanstonds gedaan ; Ne voilà -t-il
pas?, IIe , daar is hij; La -- qui gronde , Hoor haar eens knorren,
Voile, ni. Sluijer , m. ; fig. Les voiles de
la uuit, De duisternis van den nacht,
vr. ; Jeter un -- sur une affaire , Eenen
sluijer over iets werpen; Avoir an —
devant les yeux, Perblind zijn. *--,
Stof, waarvan seen de sluijfers der nontien maakt , vr. * —, Voorhangsel,
„Kleed , o. , Gordijn , vr. ; fig. Schijn
Dekmantel, m., Voorwendsel, o. * --,
in de ontleedk. , als : Le -- du palais,
Het weeke achterste gedeelte van het
gehemelte, o. *—, f. Zeil, o.; Ii'1ettre
á la —, Onder zeil gaan , Elfzeilen;
Faire — , Zeilen ; Faire force de voiles,
Forcer de voiles, rille zeilen bijzetten;

fig. Aller a voiles et à razes (dans quel.

que affaire) , /111e ..zeilen bijzetten,
..allen vogelij kers sspóed waken; Donner
dans ... à pleine voiles, Zich geheel
aar.... overgeven; Caler la — dans urge
affaire , Zich naar de omstandigheden
schikken, Den toon lager stemmen. *--,
Pl. . Voiles, Zeilen , o. naeerv.; Flotte de
cent voiles, Vloot van honderd zeilen,
vr. * —, Vlies op het hoofd van eeni ge weekdieren, e. *—, als: -- déployée,
eene schelp.
Voilê , ée, adj. Gesluierd ; van hier:
Porcelaine voilée , Dof porselein, o. ;
fig. Soleil -- d'un nuage , Zon , door eene wolk overtogen , vr. ; Voix voilée ,
,Stem , die een weinig dof, hoewel nog
altijd liefelijk, is, vr. *o-, van schepen , als : Vaisseau biën —, mal — , Schip
met goede of slecht geplaatste vlasten ,
zoo dat de zeilen goed of niet goed werken kunnen , o.
Vogler, V. a. Sluijeren , Met eenen sluff ier bedekken; vara hier: Bedekken; fig.
Verbergen, Bedekken. * — (se), v. pr:
Zich sluieren; fig, Zich bedekken. *,
V.

n. <Wijken 1 Busgen.

Voilerie, f. Zeilma/eerij vr.
,

in. Zeilmaker, m.

*--, als:
Un vaisseau bon —, Een goed bezeild
schip . o. ; Ce vaisseau est bon — , Dit
schip zeilt goed; Vaisseau mauvais —,

Voilier,

Slecht bezeild schip , o., Slecht zei-

Ier, no.

Voilière, f. zekere kromree lijn.
Voilure , f. Wijze van do zeilen te zet
vr. ; Changer la — , De zeilen ver--ten,

anderen

, De

zeilen anders zetten. *—,

Zeilwerk , o. , Zeilaadje , vr.

Voir , V. a. irr. Zien ; — q. eh. de see propres yeux, de see deux yeux , Iets met
zijne eigene of met zijne beide oogen
zien. *--, Aanzien, Bezien ; van hier:
— q. q. de bon oeil, Iemand vriendelijk
aanzien, ,plena reet goede oogen aan -

q. cie mauvais oeil , Iemand
onvriendelijk aanzien. * --, Bezoeken,

zien; — q.

Zich begeven tot; van hier: Aller -q. q. , Iemand gaan bezoeken. * --,

Zien , Begrijpen, Beschouwen, Bemerken, Opmaken, *--., Zien , Beschouwen , Waarnemen. * --, Beschouwen,
Gadeslaan, Bekijken. *--, Bezigtigen,
Bezien , Beschouwen ; van hier : — k
fond, Doorzien. *—, Uitzien op ; ook:
Bestrijken. *—, Zien, Onderzoeken;
van hier: Nous verrons , Wij zullen
zien; fig. Faire -- da pays à q. q., Ie•
mand veel te dsesc geven , zie Pays;
spr. w. II a vu le loop , flij heeft wat
gezien, Hij heeft veel ondervonden;
fan,. None en aeons aaien vu d'auutres , Ik
ben niet bang voor hem. * -- , Zien,
Bezoeken, Omgaan niet; van hier: Ce
n'est pas an hom ,e a d-, Pion kan dien
man niet met fatsoen bezoeken ; Cet
hom ►ne ne voit personne, Die man ziet

geer' mensch (d. I. hij leeft zeer afge.
zonderd); ook: hij ontvangt niemand;
— une femme, Omgang met eene vrouw
hebben. * —, Zien , Doorzien, Doorgronden , Kennen. * — , Zien , Voor
spr. w. I1 ne voit pas plus loin-zien;
que le bout de son nez, Hij ziet niet
verder dan zijn neus lang is. * --,
Zien , Onderzoeken, Kijken. *--, als
—a, Zien naar, Nazien; Faire—, Laten zien , Toonen. * — , als : Si vous
ne le croyez pas , a13ez-y — , Indien gij
het niet gelooft , ga het zien ; J'aime
mieux le croire que d'y aller — , Ik wil
het liever ge/coven, dan gaan zien;
Je voudrais Bien -- cela, Dat zou ik
wel eens willen zien ; C'est an beau
venez.y -- , Dat is wat moois.
V. n. Zien ; — trouble, zie Trouble; —
de loin a In de verte zien ; Ii an voit

voIR

VOLE

goutte , Hij ziet niets. * — (se ) , V. pr.
Zich zelven zien; ook: Elkander zien;
ook : Elkander bezoeken , Omgang za
hebben, Met elkander omgaan;-men
ook : Gezien worden.
Voire , adv. far,. Zelfs, Ook.
Voirie, f. Ambt van eenen opziener over
de wegen , (zie Voyer ,) Opzigt over
de wegen, o. *—, Y'ilkuil, Vuilnis.
kuil, m., 1/ilplaats, vr.
Voisin , ne, adj. Naburig , 4angrenzend.
*—, m. Buur, Buurman, Nabuur, Ge.
buur, Buuryrijer, m.
Voisinage, m. Buurschap , vr. * —, Na
Nabuurschap , vr. * —, Buurt,-bijhed,
,vr., Buren, m. meerv.
Voisine , f. Buurvrouw, Buurjuffer, vr.,
Buurmeisje , o.
Voisiner, V. n. fam. Buren , Buurschap
houden, Zijne buren bezoekan.
Voiture, f. Voertuig, Vaartuig , Rijtuig,
o. * — , inzond., Rijtuig, o., Wagen,
m., Koets, vr. *--, /7racht, Lading,
vr. *--, Vervoer, o. *—, als s Let-

vr. * _, Stelen , o. , Diefstal, m. * —,
* —, Gestolen goed, Gestolene, o.;
ook: Ontstolene, m.
Volable , adj. Te bestelen , Besteelbaar.
o__, Te stelen, Steelbaar.

tre de —, ilrachtbrief', m.
Voiturer, V. a. Vervoeren , Overvoeren,

Voeren.
Voiturier , m. Vervoerder , Veerman, m.
Voiturin, m. Voerman , Verhuurder van
rijtuigen en paarden , m.
Voix , f. Sten;, yr.; van hier : Parler à
— basse , Zacht spreken , Fluisteren ;
fig. La -- du sang, De stem des bloedt,
vr. * —, in de t(lonk. , Stem , vr. ;
Forcer sa —, Zijne stem te veel inspannen ; Caticate à deux — , Twee.stem.
mige cantate , vr.; — humairre, (regis.
ter aan een orgel ,) Menschenstens , J7ox
humana , yr. * —, in de spraakk. , als :
La — active on passive d'run verbe, De
bedrijvende of lijdende voren van een
wverkwoord , m. ; — nasale, Neusklank,
m. *—, Stem, vr., Gevoelen , o.; Re.
cueillir les —, De stemmen opnemen ; -- active , Kiesregt, o.; -- passive , Regt
om verkozen te worden, o., I/erkies.
baarheid , vr. ; — conclusive , Concluderende stems , vr. ; fig. fam. Avoir — en
chapitre, Eine stetrs in liet kapittel
hebben , Ook iets te zegen hebben.
* —, als : De vive — , Vondeling.
Vol, us. Vliegen, o., I7iugt, vr.; fig.
Prendre un — trop laat , Prendre un trop
grand — , Te hoog vliegen, Bene te hooge
vlugt nenjeu; Parvenir de plein -- à,
In volle vlagt geraken tot. * —, fig.
Bekwaamheid, vr., Talent, o., Plugt,
vr. * —, bij jag., als: Chasse du —,

T7alkenjagt , vr. * --- , Ruimte van de
punten der uitgespreide vleugels, Vlugt,
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Volage, adj. Wild, Los, OnBestendig,,

Loszinnig, Veranderlijk, Wuft, Wis
als : Fen -- , Vurig.-pelturig.*_,
beid in liet gezigt der kinderen, vr.,
Worm, M.
Volaille , f. Gevogelte, o. * —, Hoen
Hoentje , 0.
Volanos, m. een vogel, Groene duif, vr.
Volant, te, adj. Vliegend; van hier. Petite vérole volante , Windpskken , Waterpokken, vr. meerv. ; Fusée volante ,
Vuurpijl, m. ; Feuille volante, Los blad,
Vlugschrift , o. ; Table volante, Los
tafeltje , o. ; ook: Kiaptafel , vr, ; Ohaise volante , Stoel om iemand langs eene
trap op te halen of neer te laten, m.;
Pistole volante, Wisse/daalder, in. ; Camp

_, Vliegend leger, o. ; Artillerie vo lante, Vliegende artillerij , vr = ; Pont
—, Gierbrug, vr. *—, m. Pluimbal,
m, *--, Wiek, vr., Vleugel, m. (van
eenen windmolen). *—, in een uur {.,
Windvleugel , m. * —, Lijmroede, vr.
* — , Plaats , waar men lij mroeden
legt , vr.
Volards , m. pl. IVleclztrijs, o.
Volacil , le , adj. in de scheik. , Vlug.
Volatile, m. Vliegend dier, Gevleugeld
dier, o. *—, adj. Vliegend, Gevleugeld.
Volatilisation , f.. Vlugreaking, Verande.
ring in damp , vr.
Volatiliser , v. a. l'lu,g maken. * — (se),
v. pr. Vlug worden.
Volatilité , f. Vlugheid , vr.
Volatille , f. fam. Gevogelte, Eetbaar ge
-vogelt,0.
Volcan , m. Vuurspuwende berg , m.
pro-,
ne
Volé , ée , adj. in : spr. w. Bien —
fite jamais, Onregtvaardig goed gedijt
niet.
Vote , f. in sommige kaartsp., .411e slagen,
m. meerv. , Pole , vr.
Volée , f. Plugt (van eenen vogel), vr.;
Prendre á la —, In de vlugt vangen.
*__, Vlugt, vr., Troep, m. *--,
Broedsel (van vogelen) , o. ; fig. fam.
Troep , Zwerm , sn., Drom , vr. ; ook:
Rang , Stand , on. , 4anzien , o. * —,
bij artill. , als : — de canon , Vele kanon
te gelijk, o. meerv. , Losbran.-schoten
ding van her geschut, Volde,vr.; Tirer
á tante — , Boogswijze schieten , Rico-,chetschoten doen. * — s Gedeelte van
een kano;; tusschen de ooren en den,
mon d, o. * ~ . als : Sonner à --•,
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Met alle klokken .luiden ; Sonnet une
—, Eenmaal luiden,; fam. -- de coups,
Dragt slagen; Jouer de —, Prendre de
--, ou h la —, Den bal weer terug
slaan, eer hij den grond bereikt; I1 a
la -- bonne ou sure , Hij vangt den

hal zeer goed; Prendre une balie entre
bond et — , Den bal vangen op het oo.
genbli k dat hij, den grond geraakt
hebbende , weder opvliegt; fig. fam. I1
Va obtenu tans de bond que de --, I1 Pa
attrapé entre bond et --, Hij heeft het
juiste oogenblik waargenomen, om het
te verkrijgen ; Faire une chose taut de
bond que de —, lets op deze of gene
wijze doen. * --, aan een rijtuig, Eve•
naar aan liet vooreinde van den dis.
selboom, Evenaar der voorste paar.
den , m. ; Mettre à la —, Vooraan spanen. * — , als : A la --, fam. Zonder
overleg, In het wild , Onbesuisd.
Voler, V. n. Vliegen ; fig. Vouloir — avant
que d'avoir des ailes , Tai llen vliegen eer
men vleugels heeft, Onbeslagen ten ijs
komen ; — de see propres ailes , .Op zij.
ne eigene wieken drijven ; — an .devant
de q. q., Tegemoet vliegen, snellen. *—,
Vliegen , Snellen. * --, Met den valk
jagen , Den valk oplaten , laten opvliegen. * —, V. a. Met den valk ja.
gen op; ook : (van valken ,) jagen op.
* -- , Stelen , Rooven. * — , Bestelen.
—, in. Vliegen, o.
Volereau , m. w. gebr. , Kleine dief, m.
Volerie , f. Vogeljagt, Jagt met vogels,
Valkenjagt, vr. * —, fam. Dieverij , vr.
Volet, m. Luik , o. , Blinde (van binnen
voor een raam) . vr. * — , aan een orgel, Deur, vr. *_, aa n een onderslagsrad, Schoffel , m., zie Aileron , All.
chon. *—, Duivenhok , Klein duiven.
slag , o. * — , Plankje voor het gat
aan een duivenslag, o. t.-, veroud. ,
Potdeksel , Deksel , o.; van hier : fig.
Trié sur le —, Uitgelezen. *_, scheepsw.,
Klein kompas , Zakkompas , o.
V©leter, V. n. Fladderen , Heen en weer
vliegen.
Volette, f. Kleine horde tot het sorte.
ren der vol , yr.
Volettes, f. pl. Franjes aan een vliegen
vr. meere.
-net,
Voleur, m. Dief, Roover, Steler , m.
die te veel afneemt, lifzetter,
*
van eenen
Snijder, Dief , m.
valk , als: Etre bon —, Goed vliegen.
*--, zie Bassinot.
Voleuse , f. Diefegge , Roofster , Steel.
ster , yr. * —, el fsteelster , vr.
Volière , f. Vvgelvlugt 9 Vlugt, Groots

vow
vogelkool , vr. * — s Duivenslag , Duiyenhok , o.
Volige , f. Dunne plank (van dennen hout,
enz.), vr. *--, Lat, waarop de leijeu
worden vastgespijkerd, vr.
Volition , f. Wil , m. , Willen , o.
Volontaire, adj. 1/rij-willig. *---, van
kinderen , Ondeugend , Ongehoorzaam,
Koppig , Eigenzinnig. * — , M. Vrijwil liger, m. *—, Ondeugend kind, o.,
Koppige knaap , Deugniet . m.

Volontairement, adv. vrijwillig.
Volouté , f. Wil, na.; spr. w. Les volop •
tés son tt libres, De wil is vrij. * ---,
Verlangen , o. , Begeerte , vr. ; you
hier: Faire ses volontés , Zijnen wil
volgen, Zijn' eigenen zin volgen, Zijn'
wil hebben ; Dernières volontés , Ui terstè wil, m., Testament , o. , als:
Bonne -- , Goedwilligheid, vr. , Wil,.
no. ,, Genegenheid , vr.; IVIauv-aise --,
Kwaadwilligheid, vr., , Onwil , m.,
Ongenegenheid , vr. ; Etre de bonne —,
(van eenen krijgsman,) Gewillig zijn,
om de ontvangene bevelen uitte voeren.
*.., als: A —, Naar welgevallen,
Vrij ; ook: Wanneer men verkiest.

Volontiers , adv. Gaarne.
Volte , f. in de rijsch., Wending , Voice,
vr. * --, scheepsw. , zie Route ; ook :
Bewegingen om zich voor een gevecht
gereed te maken. * —, in het scherm.,
Uitwijking, Ontwijking, vr.
Volte-face, f , als : Faire — , Omkeeren
en (den vijand) het hoofd bieden.
Volter , V. n. in het scherm. , Uitwijken,
Den stoot ontwijken.
Voltigement, tn. Fladderen, o., Fladde•
ring , vr. * —, Voltigeren, o.
Voltigeole , f. aan eene galei , Rand van
den achtersteven, M.
Voltiger , v. n. Heen en weEr vliegen,

Zweren, Fladderen; fig..Cet homme ne
fait que — , Die man is zeer onbesten.
dig , (zwerft heen e.n weêr , spring-f
van den hak op den tak", brengt niets
ten einde). * — , in de rijsch. , Tolti•
geren. *—, Op de slappe koord dan.
sen. *—, Heen en weer rijdente paard).
Voltigeur, na. Voltigeur, m. *—, Lucht
-springe,m.
Volubilité , f. l7lugl;eid (in de beweging),
yr.; van hier : -- de langue, Snelheid

in het spreken , Vlotheid van tong ,vr.;
Avoir one grande -- de langue , Zeer
vlot en veel spreken, De tong aan een

zijden draadje hebben hangen.
Voluble, adj. van planten, Slingerend,
Omslingerend.
Volue , f. Spoel, vr., Rietje , va

VOLU
Volume, m. Omvang (eens ligehaams).,
m. * — , Boekdeel , Deel , o. , Band,
»s. •, in de munt, Omvang, m.,
Grootte , vr. * — , in de toonk. , Omvang , m.
Volumineux, use, adj. Uit vele deelen bestaande, Uitgebreid. *—, Groot, Van

groeten omvang.
Volupté, f. Aangename gewaarwording,
vr., Wellust , m. *—, Zinnelijk genot , Zingenot, o. , Zinnelijke genieting , vr. ; van hier: Wellust , m.,
Wulpschheid , vr.
Voluptuaire , adj. bij regtsgel. , Vermaak: halve gedaan.
Voluptaeusemeut, adv. Met genot, Wel
-lustig.
Voluptueux, use , adj. flan zingenot overgegeven, Weelderig , Wellustig. M.
Wellusteling , m.

Volute , f. in de bouwk., enz., Krul, vr.,

Km/trek, m.
Volva , zie Volve.
Volve, f. Omkleedsel der paddestoelen, o.
Volvé, ée, adj. Van een omkleedsel (Volve) voorzien.
§ Volvulus , m. Darmjicht, vr.
Vomer, m. aan den neus, Ploegkouter,
Kouterbeen , o.

Vomique , f. geslacht van planten ; van
hier : — des boutiques , zekere boom,
welke de braaknoot voortbrengt. * —,
als : Noix --, Braaknoot , vr.
Vomir, V. a. Braken , Overgeven ; fig.
Uitbraken.
Vomissement , m. Braking , vr. ; fig. Re.
tourner à son —, Tot zijn uitbraaksel
terug keeren.
Vomitif, ive, adj. Braking verwekkend.
*—, m. Braakmiddel, o.
Vomitoire , m. veroud. , zie Vomitif.
Vomiturition, f. Ligte braking, vr. , Overgeven , a., Misselijkheid, vr.
Vorace , adj. Vraatzuchtig , Gulzig.
Voracité, f. Vraatzucht , Gulzigheid , vr.
Votant, mn. Stemgever,, m.
Votation , f. Stemming , vr.
Vote , m. (Uitgebragte) stem , vr.
Voter, V. n. Stemmen , Zijne stem uit.

brengen.
Votif, ive , adj. .Dat eene gelofte betreft,
Volgens eene gelofte geschonken ; van
hier : IVlesse votive , Mis ten nutte van

iemand, vr.
Votomite , m. een boompje.
Votre , adj. poss. (pl. Vos,) Uw.
Vótre, pron. poss. rel., als: Le —, La —, Les
vótres , De uwe , liet uwe , De uwen.
Vouède, f. eens plant , li'reede , vr.
Vouer , V. a. Toewijden. * —, Bij gelofte

VOUL
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toezeggen, Beloven; fig. Beloven, Toezeggen , Zweren. * — ( se), v. pr. Zich
toewijden ; van hier : Se — aux saints,
Zich onder de bescherming der heiligen stellen ; fig. Il ne sait à quel saint
se —, Hij weet niet meer , aan wien
hij zich wenden zal.
Vouge, f. bij jag. , zekere spiets niet een
lang ijzer. * —, snoeimes meteen' lan.
gen steel.
Vouloir, V. a. et n. Willen, Voornemens
zijn. *—, Willen , Eischen , Vorderen , Verlangen. * — Willen, (van
eenen aard zijn , om zoo of zoo behandeld , enz. te worden ,) Moeten; Ces

plantes veulent être souvent arrosées, Deze planten moeten dikwijls gegoten Ivor..
den. * —, Toestemmen, Willen , Zoo
goed zijn ; Dien le veuille ! , De Hemel
geve het !! * — , Willen hebben , Begeeren , Verlangen; van hier: Il vent
tout ce qu'i1 vent , Hij wenscht er sterk
naar; spr. W. Ce qui femme vent, Dien
le vent, De vrouwen willen gaarne baas
zijn , ( Wat de vrouw gaarne lust,
moet de laan eten) ; je veux bien qne
voos sachiez , (van een' meerdere tot
eenen mindere,) Gij moet weten. s—,
van wetten , Willen , Bevelen , Voor.
schrijven, Eischen. *—, Willen, Torderen, 1Voodzakelijk maken. *—, Wille n , Vragen , Eischen ; Combien von.
lez -voos de ce chapeau ?, Hoeveel vraagt
gij voor dien hoed? * —, Toewenschen,
Tillen doen; I1 me vent du mal, Hij
wenscht mij kwaad toe, wil mij kwaad
doen. * --, Gezind zijn , Het gemunt
hebben ; b. v. En — à q. q. , Iemand haten , Het op iemand gemunt hebben,
Kwalijk tegen iemand gezind zijn ; fig.
Il en vent à cette fille, à cette charge, Hij
heeft het op dat meisje , op dat ambt
gemunt ; A qui en voulez-vous ? , Op
Wien hebt gij het gemunt ?, Wien zoekt
gij?, Wien moet gij hebben?; A qui
en vent-il ? , Waarover klaagt hij?,
Wat wil hij?; Que vent dire cet hom.
me ?, Wat verlangt die man ? ; Que
vent dire ce mot ? , Wat wil dat woord
zeggen ? , Wat beteekent het ?; Que
vent dire cela ?, Wat beduidt dat; Qu'est
ce que cela vent dire ?, lk begrijp er
niets Evan; fam. je veux (bien) que cela
soit, Het kan (waar) zijn. Het is mogelijk, Ik heb er niets tegen, Ik snag
het (wel) lijden. * — , m. Willen, o.
Wil, M.
Voulst, m. soort van kwikzitvererts.
Voulu , tie, adj. , als : Bien —, Gezien;
1V1a1 —., Niet gezien.

!

1OSJ
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VOUS
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Voos , pron. pers. Gij , U.
Voussoir, ei. in de bouwit. , Sluitsteenn (van
een gewelf), m.
Voessure, f. Bogt van een gewelf, Wel
vr.
-ving,
Voil te , f. Gewelf, l7erwelfsel , o. ; fig.
C'est la clef de (la) - dans cette affaire,
Dat is hierbij de hoofdzaak: -- céleste , azurée, — des cieux, ,!zuren ge•
Hstiielgewelf, 0.zie Voutis.
Vouter , V. a. Overwelven , Wel ven. * ^-(se), v. pr. Gebukt gaan , Benen hoo.
gen rug krijgen.
Voutis, m. scheepsw., I/erwelf, o.
Voyage, m. Reis, vr.; - de terre, Landreis, vr.; - de mer , Zeereis, vr.; —
de long cours, Lange zeereis, vr.; -d'outre-mer, (weleer ,) Reis der Christenen, emn de ongeloovigen te beootlogen, vr. *-, Reis, vr., Reisverhaal, o.
Voyager, v. n. Reizen ; -- par, Doorreizen.
Voyageur, na. Reiziger, m. *-, Reisbediende, m. * -, use , adj. in de nat.
bist. , Reizend, Trekkend; Oiseau —,
Trekvogel, m.
Voyageuse , f. Reizende vrouw, Reizigster, vr.
Voyant, te, adj. fam. van kleuren, 4f..
stekend. *-, in het hospitaal der Quatre-vingts : Frère --, Man , die eene
blinde vrouw heeft, on.; Soeur voyante,
Vrouw , die eenen blinden man heeft.
* _ , m. in den bijb. , Ziener, m.
Voyelle, f. Klinkletter, vr., Klinker,
m., Vocaal, vr.
Voyer, m. Opziener over de wegen, m.
Vrac, m. bij vissch., als : Saler les harengs
en -- (on vrak) , [faring in tonnen
zouten.

Vrai , ie, adj. ii'aar a Overeenkomstig de
waarheid. * - , Waar, 1'draarachtig ,
Echt. * --, Opregt, Regtschapen. * ,
Wezenlijk, Waar , Eigenlijk. *--,
Waar , Eigenlijk , Eenig. * - , in de
schilderk. , krolgens de natuur , Natuur.
lijk. * -, m. Ware , o. *-• , Waarheld, vr. ; A dire - , Om de waarheid
te zeggen ; Au - , Waaarlijk , Naar
-

waarheid.

Vrainent , adv. Waarlijk , In der daad,

Waarachtig.
Vraisembiable, adj. Waarschijnlijk. *--,

m. Waarschijnlijke , o.
Vraisetablablemeut, adv. Waarschijnlijk.
Vraisemblance , f. Waarschijnlijkheid , vr.
Vrédalée, f. zeker vischnet.
Vreder, v. n. W. gebr., Heen en weér loopen.
Vrille , f. Boor (met eene kruk) s Zwik.
boor, vr. * - , in de plantte , HecJtt-

rankje , Rankje, o.

Vriller, V. n. van vuurwerken , Dracaijend
oprijzen. * -, bij jag. , zie Vermillier.
Vrillerie , f. klein staalgereedschap , als:

vijlen , beitels , enz., enz.
Vrillier,m. Boorsmid, Gereedschapmaker,m.
Vrillon , m. Zwakboortje, m.
Vue, I. Gezigt, Zintuig des gezig ts,
Vermogen om te zien, o. ; van hier:
Donner dans la - , In het oog vallen;
ook ; Indruk op iemand naken.. * -a,
Gezigt, o. , Oogen, o. sneerv. , Oor >
o.; A perte de - , Onafzienlijk ; fig.
Faire des discours à perte de -, Gesprek
houden , die men niet volgen kan;-ken
Perdre de - , Uit het oog verliezen ; Garder a -, Het oog houden op , Niet uit
het oog laten gaan; A - d'oeil, Op
het oog ; ook: Ziender oogen; Lunette
de longue - , lerrekijker , m. ; Point
de -, Oogpunt, Gezigtspunt , o.
J7erstand , o. , Kennis, Kundigheid,
vr. * --, Uitzigt, Gezigt, o.
Oognserk , Doel , o. , Bedoeling , vr.,
Inzigt , e.; van hier : Avoir des vues
sur q. q., Iemand in her oog hebben
(om hem tot het eene of andere te ge
Avoir des vues pour q. q.,-bruiken);
Iets voor iemand in het oog hebben;
Avoir q. eh. en -, Zich iets ten doel
stellen, Iets in het oog hebben. * - ,
in de bouwk., Opening, waardoor licht
komt, vr., Venster, Gezigt , o.; - de
có té , zie Bée ; - de prospect, 1 'ri, gezigt van voren, o-; -- dérobée, Klein
raampje, o.; - falciere , Dakvenster.
tIe , ,Daklicht , o. ; - de servitude,
Uitzigr, dat men iemand niet mag benemen , o. ; - de souffrance , Ui tzigt ,
dat een buurman toestaat , o. s-, in
de schilderk. , zie Échappée; ook : Ge.

zigt , o. * -- , in den band. , Zigt , 0.;

A trente jours de - y
- , Op zigt;
Dertig dagen na zigt. * - , scli°epsw.,
als: Être à -, In het gezigt zijn; Avoir Ia - de, Ontdekken, Zien. * --,
bij jag. , als : Chasser à -- , Het hert
in het gezigt hebben ; Aller à la -,

A

Gaan zien, of ergens wild gevonden
wordt.
Vulgaire , adj. élan het gemeene volk, Gemeen. *-, van talen, Iiedendaagsch,
Nieuw , Nieuaver; Le gres --, ,.let
nieuw Grieksch. *-, m. Gemeen, Ge-'
meene volk , o.
Vulgairement, adv. In de gemeenzame
taal, In de taal van het gemeens volk.
Vulgarité, f. n. w. Gemeenheid.
Vulgate, f. Latijnsche vertaling des bijbels , Vulgata, vr.. *--, adj., als
Version Vulgata vr.
,

,

y

VULN
Vuln6rable, adj. Kwetsbaar;
Vulneraire , adj. Wonden I!enezend; Plante
-, ",ondkruid, e, • - , m, WonJmid·
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« Artere -, Snedeado,., vr.
Vulve, f. Sneds (de" vrouwoUjks teetdes len), vr. * -, aan de hersenen , zekere fJpening.
Vulvo.ut6rin, adj. m., all: Canal -, zi,
Vagin.
Volvaire, adj., als

del, a,

Vultueux, use , adj., air: Face vultueuse,

Rood en opgezet gez;gt, e,

w.
W, m, de drie en twintr'gstl letter de"

wu«,

tesserltjst , W, vr.
Wallon, m, lI"aalsclz 9 o.
Warandeurs, m, p l. re Duinkerken , Haringeourers ; m, meer v ,
Warnetceur, m, bij Dieppe , zoiers vier»
!rante vischs chai r,
Wavellithe , m, zeker mineraal,
Weisteill, m, Witsteen, 11J.
Whig, m, Wh"~ ,m. (lid van de oppositie
in Engeland.)

Wisk, m. zeker kaartspel ,Whist, o.
Wiski, m , zekere wag en,
Witherire , f. zie Baryre carbonatee,
Wodanium, m., ook: Pyrite de - , zeksr
metaal;
Wolfram, m. zeker mlnera al , Wolfram \ (J.
Wormien, adj
als: Os - , zi« Os surnumeraire,
Wouwou, m, soors van aap.

zl« Wisk.

.tp..,

___

~!'1IIII!1I!l_--

x.
X, m. de 'Vier en twintigstlJ letter ds"
terseriljs»; X, vr.
Xabega , m. zeker visehner,
Xaca ~ m, eene Japansche godheid.
Xacabour , zie Chacabour,
Xaco , m, in Japan, Opper-bonze, m,
Xelasie , f. bi] de ouden , Verbod QQnvreemdeltng en ; om ;11, eene s t ad t e blijven, (J.
Xenies , f. pl. bij de Grieken , zekere geschenken,
.
Xenodochion , m, Gebou'W, w aari « de
Gri ek e« voor niet de rei zende vr eem»
dslin.f!en h uisv est sen , o.
Xenographie , f. Kennis van aile vreemd«
t alen , vr.
Xerafin , m, te Bombal , eene t inne» man»,
Xeranrherne , Xeranthium , m, Plant, zie
ImmorteIle.
Xerasie, f~ Opdroog;ng tier hare", yr.
Xerophagie, f. in de eerste christ. kerk,

PiHten (d. i. Onth()uding van aile
spz"jzen, oeha/ve brood en drooge vruch.
ten), o.
Xerophthalmie, f. Oogontsteking, 'Vr.

Xerotribie , f. Droege wrijvlng t vr.
Xiphias , m, zeker gesrernte , zi» Dorade,
Xiphofde , adj. Aarvormig; Cartillage-.
zie Fourchette.
Xocoati, m, IJ1.oesdrank (dar Mexica-

nen), m.
Xyloaloes , m, eeker kolthoa,. aloe."hofll.
Xylobalsamum , m. zeker balsembo om;
Xylocisre , zie Cam acari.

Xylocryprire , m, sen mi ner aal,
Xyloglyphe t m, Snijde» in hout, a,
Xylographie, f. Dr u ek en "net hous ; o,
Xylog raphique , adj. Xylograghirch; 1m'.
pression - , Druk met bouse» letters, m,
Xylolologie, f. Beschrijv lng der hoy ten,v r ..
Xylophorie , f. feest der [oden ; hij het112 e 11, he tho u t v 0 0" he tho; lige
naar den tempel d,.oogt.
Xynoecies, Feest Is,. eere ]lan Min,rva, o.
Xyste, m. Oefenplaats, 'Yr. * -, Wan.
deJplaall, 'Vr.
Xystique, adj. Op Bene ove,.dekts plaall
worSlelend.

'Weik

'tJfJUr

Y.
Y , m. de vijf en twint;!!ste letter tier

letterliju ,r,

"r. ..-, ~dv. 0# prOD. reJ.,

Er; Y est-il V Is hij sr; van hier:
- avoir tall' 11 y a, Er is, E,. l';jn,

I

Men vlndf. '" - , (voo r : a eela,) E~
aan, Daaraan ; soms voor: a lui, als:
J'y travaille, lie wsrk sr alln; C'est au

honnete homme. fiez"vous"y, Het ;s " .

YACH
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regtschapen man, vertrouw op hem.
* — , m. in de glasblaz. , als : — grec,
zekere haak naar eene Y gelijkende.
* , zekere kapel, die van mansbladen
leeft.
Yacht , m. Jags , »:.
Yarn, m. 7'amswortel , o.
Yeuse, f. Steeneik , m.
Yeux, m. pl. zie Oeil.
Ylin , zie Ilyn.

Yokola, m. bij de ramschadalen, Yerschei.
Bene ondereengehakts vischsoorten tot
'wintervoedsel.
Yole, f. Jol, vr.
Yourie , F. O-nderaardsclie woning der
Kamschadalen , vr.
Yu, m. zekere klinkende steen , waarvan
de Sinezen, trommels , fluiten en klok ken maken.
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Z
z , m. de zes en twintigste letter der
letterlijst , Z, vr.
, vr.
Zagaie
^ f. S a gaai
g
Zaïl, zie Borozaïl.
Zaim , m. zeker Turksch soldaat.
Zain , adj. m. van paarden, Geheel zwart
of Kastanjebruin.
Zala , zie Codopail.
Zani, m. Hansworst (in de comediën der
Italianen), M.
Zèbre , m. Zebra , Kaapsche ezel, m.
Zélateur , m. 1,jveraar (voor , de), M.
Zélatrice , f. Ijveraarster (voor , de) , vr.
Zèle , m. Ijver , en.
Zélé, ée, adi. Ijverig (its of voor , pour).
* — , m. IJveraar , m.
Zélée, f. Ijveraarster , vr.
Zelfkies, m. zeker ijzererts.
Zénarrhène, zie Cénarrhène.
Zend , Zend-Avesta, m. Zend, Zend-Avesta,
sn. (d. t. het heilige boek der leerlingen vats Zorocsster).
Zénith, m. Topplint , Kruinpunt, yr,
Zénonique, adj. Van Zeno, Volgent de
leer van Zeno; Point —, Punt van
Zeno , Ondeelbaar punt , o.
Zénonisme , m. Leer van Zeno , vr. , Z#» 001 smus - 0.
Zéphir, m. bij de ouden , Yestewind , M.
* --, thans Zephir , m. , Liefelijk
j

windje, o.

Zéphire , m. (de god) Zephyrus , m.
Zerin , m. zeker mineraal.
Z ro , m. Nul , vr. ; fig. Cet homme eat
.un (vrai) — , Die man is een niets be-

duidend wezen , is eens nul in het
cijfer.
Zest, int. van afkeuring , Fat!, met is
fut! * —, m. , als: Entre le zist et le —,
Redelijk, Tamelijk. * —, zekere poe
een klein-jerzakdpuims,et

pijpje.
geste , m. Schil (binnen in eene noot,

welke dezelve in vieren deelt) , -vr.

.

*— , Dun schilletfe , dat men van eeesen
oranjeappel snijdt , o. ; van hier : fig.
fain. Cela ne vent pas un —, Dat is
geene speld waard ; Je n'en donnerais
pas un — , Ik geef er geen' cent voor.
Zétécique, adj., als: Méchode —, Wijze
van oplossing (van wiskundige vraagstukken) , vr. ; Philosophe —, Twijfe.
laar , m.
Ziam, m. eens 4lgerijnsche goudmunt,
ter waarde van Ioo aspers.
Ziangi, m. Bene munt in de staten van
den grooten Mogol.
Zibeline, f. Sabeldier, o., Sabel , m.
*—, Sabelbont, o. *—, adj., als: Martre —, Sabeldier, o., Sabel, m.
Zibet, Zibeth, m. zeker dier, hetwelk
zeer weinig van de civetkat ver_
schilt.
Zigzag, m. Zigzag, ns.; En —, Zigzags-wijze; fig. Faire des zigzags, (van Benen
dronkaard,) Zeilen , Laveren.
Zil, in. bij de Turksche muzijk, Bekken , o.
Zinc, in. Zinc, o.
Zinzolin , m. Roodachtig paarse kleur, vr.
* — , adj. m. Roodachtig paars.
Zist, M. zie Zest.
Zoanthropie, f. zekere zwaarmoedigheid,
waarin de mensch waant in een dier
re zijn veranderd.
Zodiacal , le , adj. Pan den zodiak of
dierenriem.
Zodiaque , m. Dierenriem , Taankring,
Teekenkring, Zodiak, m.
Zoïle, M. Zoilus, Nijdigaard, M.
Zona, m. soort van huiduitslag.
Zonaire , adj. m. , als : Cristal — , Gordelvormig omgeven kristal , o.
Zone , f. Luchtstreek , vr. , dardgord el , M.
Zoographie , f. Beschrijving der dieren
vr.
Zoolatrie
vr.

,

f. .danbiddiog van dieren,
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Zoolithe , m. I7ersteend dier, o.
Zoologie , f. Natuurlijke historie der

Zorille, m. een viervoetig dier.
Zorosh , m. zie Mine d'argent blanche.
Zostère , f. geslacht van planten ; als
— marine , Zeegras , o. , Zostera oceana«
Zoucet, m. soort van duikelaar.
Zuchette , f. Zundererts, Tondererts , m.
Zygoma, m. jukbeen, o.
Zygomatique , adj. Tot het jukbeen be/zoo..
rende.
Zygomato-auriculaire , adj. m. , als: Mus•
cle —, ore : * —, in. , zie Muscle auriculaire antérieur.
Zygomato-conchinien , adj. m. , als : Muscle — , on : * —, m. , zie Muscle auriculaire antérieur.
Zygomato-labial , adj. m. , als : Muscle —,
on : * -- , m., zie Muscle zygomatique,
Zygomato-maxillaire, adj. m. , als : Muscle — , ou: *—, m., zie Muscle mas•
seter.
Zygostate, m. bij de ouden, Opziener over
het wegen, M.
Zymologie , f. Leer der gisting , vr.
Zymosimètre , M. Gistingnseter, M.
Zymotechnie , zie Zymologie.
Zythogala , M. Drank van bier en melk.

dieren, vr.
Zoomorphites , f. pl. Steenen , welke die.
ren of gedeelten van dieren voorstellen.
Zoonate, m. Dierzuurzout, o.
Zoonique, adj. m. , als : Acide —, Dier.
zuur, o.
Zoonomie, f. Kennis van de huishouding
der dieren, vr.
Zoonomique , adj. Zoonomisch.
Zoopbage , adj. Levende dieren yerslindend.
Zoophages, m. pl. Vogelen , welke van
dieren leven , m. meerv.
Zoopho.re , m. zie Frise.
Zoophorique, adj., als : Colonne —, Dier.

zuil , vr.
Zoophytes, m. p1. Dierplanten, vr. mry.,
Planrdier, o. meerv.

Zoophyrolithes, m. pl. Versteende zoophyten.

Zoophycologie, f. Natuurlijks historie
der zoöphyten , vr.
Zootomie, f. Ontleding der dieren , vr.
Zopissa, m. Verdroogd scheepsteer, o.
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LISTE ALPIIABÉTIQUE
des ooms propres les _plus cornmuns , qui diffirent
dans les deu.v langces.

A.
Abraham , m. dbraharms, 4bram , Bram,
m., Brammetje , o.
Abyssinïe, f. elbyssinië, o.
Abyssinien , nne , adj. ffbyssi ni sch. * -^,

Albania, f. Albanié , o.
Albanien , nne , adj. Albanisch.- , m.
Albanees, Albaniër, in.
Albanienne, f. Albanische vrouw, vr. of
meisje, 0.

Albe - Grecque ,

f. Belgrado , Griekseh-

m. ,byssinie'r, in.
Abyssinienue, f. ,dbyssinische vrouw, vr.

Weissenburg , o.
Albe -Jalie, F. IKarelsburg , LVei ssenburg

of meisje, o.
.E^cadie, f. 4cadii , o.
Acadien , nne , adj. 4cadiscli. * — , m.

in Zevenbergen, o.
Albe -Royale , f Stoel -Weissenburg , o.
Albert, m. dlbert, .1bertus, Albrecht,
Elbrecht, Elbert, Bert, Bertus, Bart,
Bartus , m. , Bertje , o.
Albigeois, m. 41bigenser, Waldenser, m.
Albigeoise , f. 4lbigensische vrouw , vr.

Acadiër,, m.
Acadienne , f. .cadische vrouw , vr. of
meisje , o.

Achaïe , f ..4chaaije , o.
Achaïen, nne, adj. elchaairch. *-., m.
Achaai je r , m.
t.Achaïenne , f. Achaaische vrouw , vr. of
meisje , 0.

,Achille, m. ..chiller , m.
,.ACores (Les ices) , f. pl. 4zorische of
Ylaamsche eilanden , o. meerv.
Adélaïde, f. fl delhei d , .eldelaïde , vr.
.Adèle, f. &llida, Da , vr. , Baltje, Daatis, o.

Adige , f. Etsch (rivier), vr.
;Adolphe , in. .dolphu r , Adolf, Dolf,
m. , Dolfje, o.
Adriatigae, adj. 4driatisch.
Adrien , m. Adrianus, ddriaan, drie,
.árië,i , Janus , in.
Adrienne , Adriane , f. .ddriana , 4dria-

ne , Jane , vr. , Daantje, eldriaantje, o.
Africain , ne , adj. dfrikaansch. * —, m.
4 f^ i kaan , in.

,.Africaine , f. Afri kaansche vrouw, vr. of
'meisje

, 0.

frique , ,f. Afrika , o.
.Apache , f, Agatha , vr. , dagje , 0.
Agnès,

f. Agnes , .fdgniet , Eigneta , vr.,

4znietje , 0.

Aix-la-Chapelle , f..4 en , o.
.Albanois , se , adj. 4lbaniscis.

of meisje , 0.
Albin, m. .411jinus, .ellbijn, m.
Albion ' f. ,ellbion, Engeland , o.
Alcrnar, m. Alkmaar, o.
Aldegonde, f. 4delgonda, Gonde, vr.
Aiep, m. 4leppo , o.
Alette , f. Aletta, Let, vr., Letje, o.
Alexandre , rn. Alexander , dlexis , San-

der, m,, Sandercje, o..
Alexandrie , f. Alexandrië , o.
Alfred, m. .rAlfred, 41fried, in.
Algarve , f. dllgarvië , in.
Alger, m. 4lgiers , o.
Algérien, nne, adj. dlgerzjnsch. * —, m.

,alge ri j n , in.
Algérienne , f. .41gerijnsche vrouw , vr.
of meisje , o.
Alison , f. Els , Elsi ne , vr. , Elsje„ o.
Allemagne, f. Duitschland , o.
Allemand , de, adj. Dui tsch. * ---, M.

Duitscher, m,
Allemande , f. Duitsche vrouw , vr. of
meisje

, 0.

Alost, m. malst , o.
.Apes , f. pl. Alpen, vr. mry. , fllpitche

gebergte, o.
Alphonse , m. Alphonsus , m.
Alsace , f. Elzas , m.

.LSA
Alsacien, nne , adj. Uit den Elzas. * —,

m. Elzasser , m.
Alsacienne, f. Vrouw, vr. of Maisje uit
den Elzas, o.
Amand, in doandus, Amand , m.
Ambroise, m. Ambrosius, Broos, Am.
broos , m., Broosje , dmbroosje , o.
Amédée , m. 4medeus, m.
Amelbergue , f. d mel berga , vr.
Amélie, f. Amelia, Malia, .4malia, vr.,
Maaltje, o.
Américain , nne , adj. .4meri kaansch. * —,
m. Amerikaan , m.
Américaine, f. 4merikaansche vrouw, vr.
of meisje , o.
Amérique, f. 4merika, o.

Ammonite, m. Ammoniet, m. *—, f.
flmmonitische vrouw, vr. of meisje, o.
Amorrhéen, nne , adj. elmoritisch. *—,
m. 4moriter , m.
Amorrhéenne, f..lónoritische vrouw, vr.
of meisje, o.
Amsterdammois , se , adj. ,4msterdamsch ,
Amsterdammer. * —, m. dosterdammer , M.
Amsterdammoise, f. 4msterdamsche vrouw,
vr. of meisje, o.
Anaclet , m. -4nacletus , m.
Anastase , m. Anastasi us , m.
Anastasie, f. 2nastasia, vr.
.Andalousie, f. dndalusië , o.
Andalousien, nne, adj. .Indalusisck. •—,
m..dndalusier, m.
nu.
Andalousienne , f. elndalusische vrouw,
yr. of meisje, o.
Andes, f. pl. doden of Cordillera's, m. mrv.
André, m. Andreas , dndries, Dries,
m., 4ndriesje, Driesje, o.
Ange, E. Angelina, Engeline , Engel,
vr., Engeltje 3 o.
Ange (Chateau Sc.
, m. Engelenburg, m.
Angélique, f. Angelica, vr.
Angers, m. Ang=ers, o.
Anglais , se, adj. Engelsch. * —, m. En.
gelschman, m.; Les —,De Enge/schen,
m. meerv.
Anglaise , f. Engelsche vrouw , vr. of
meisje , o.
Angleterre, f. Engeland, Groot-Brittan.
je ; o.
Angouniois, m. Gebied van 4ngoulême, o.
Anne , f. 4nna , Na vr. , Naatje , o.
Annette , f. Anna, Na , vr. , 11Taatje ,
4ntje, Netje, o., Nette, vr.
Anselme , m. 4nselmus , m.
Antilles, f. pl. 4ntillen, Elntillische ei
meert'.
-lande,o.
Ancioche , f. dntiochië , o.
Antoine , m. 4ntoni us , Antoon , Toon,
Antoni e, Teun!; , Teun, m.
—)

,
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Antoinette , f. .a►ntonia , Tonia , Nette ,

vr. , Toontje, 1líetje, o.
Antonin, m. Antoninus , Elntonijn , m.
Anvers , nu. Antwerpen , o.
Apennine , adj. m. pr. , als : Monts — , on : .
*—, m. pl. 4pennijnen, m. mrv., 4pen-

ni j nsche gebergte, o.
Apollon, m. Apollo, M.
Apollonie , f. 4pollonia, Pol, vr.
Aquitaine, f. Aquitanië, o.
Arabe, adj. 4rabisch. *_,m. Arabier,

m. *--, f. arabische vrouw, vr. of
meisje, o.
Arabesque , zie Arabique.
Arabic , f. Arabië , o.
A rabique , adj. .4rabi sch.
Argovie, f. drau , Argau, yr.
Elristarque, m. .4ristarchus , m.
Armand, m. Hermanus, Berman, Her-

men , !?anus , m.
Arménie, f. Armenië, o.
Arménien, one, adj. drmenisch. *—, m.

4rmenie*r, m.
Arménienne, f. Armenisclze vrouw , vr. of

meisje,

0.

Armuyden , m. Arnemuiden , o.
Arnaud , m..-Irnoldus , Arnold , Noldus,

No!, nu,, Nolletje, o.
Arnheim , tn. 4rnhem , o.
`4rnoud, Arnould , m. drnoud , drnalf,

No!, m.
Arragon, f: flrragonie*, o.
Arragonais, se, adj. 2rragonisch.
Arragouien , one , adj. Arragonische

m. drragoniër, m,
Arragonienne, f. &lrragonische vrouw, vr.

of meisje , o.
Arras , m..drras , .4trecht, o.
Arthur, m. 4rthur, Arend, dart, m.
Asiatique , adj. dziatisch. * — , m. 4z1.

aat, m. * —, f. Aziatische vrouw, vr.
of meisje, 0.
Asie , f. Azië , o. ; Asie-Mineure , Klein4zië ,, Nato/je, vr.
Asphaltite (Le lac) , tn. Deode zee , vr.
Assyrie , f. dssyrie* , in.
m.
Assyrien, one, adj. .dssyrisch.
Assyrier, m.
Assyrienne , f. -4ssyrische vrouw , vr. of
meisje, o.
Asturie , f. dsturi ë, o.
Athanase, M. elthanasius, m.
Athanasie, f. .4t hanasi a , vr.
Athènes , f. Athene , o.
Athénien , nne , adj. 4theensch. * — , M.
Athener, m.
Athénienne , f. 4theensche vrouw , vr. of
meisje, o.
Attique , f. Attica, c. *—, adj. Attitek.
Auberc, zie Albert.
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Aubin , zie Albin.'

Aubri , m. Alberich , m.
Augsbourg, m. ,dugsburg , o.; D'~, dugsburgsch.
.Auguste, in. Augustus, August, Gust, m.
Augustin, m. ,ugustinus, ,ugustÁjn, m.
Augustine , f. Aug usti na , Guste , yr.,
Gustje , o.
Aurêle, m. 4urelius , m.
Aurélie, f. fiurelia, vr.
Aurélien, m. durelianus, dureliaan, m.
A;ustralie, f. ,dustralië , o.
Austrasie, f. 4ustrasie*, JTlestersch rijk, o.
Autriche, f. Oostenrijk, o.
Autrichien , nne , adj. Oostenrijksch. *-- i
m. Oostenrijker , ns.
Autrichienne, f. Oostenrijksche vrouw, vr.
of meisje, o.

Babes, Babiche, Babichon , f. Bet , vr.,
Betje, o., Betsi , vr.
Babylone, f. Babylon , Babel , o.
Babylonien, une, adj. Babylonisch. ,
m. Babylon: ër , nl.
Babylonienne, f. Babylonische vrouw , vr.
of meisje , o.
Bade , f. Baden , o. ; Bains de , BadenBaden , o.
Bale , f. Bazel , o.
Baléares , f. pl. Baleares , Balearisch.e
eilanden, o. nseerv.
Bilois , se , adj. Bazelsch. * --, m. Ba
0.
-zelr,
Biloise , f. Bazelsche vrouw , vr. of weis-

je , 0.
Balthasar, m. Balthaser, Baltus, Balt , no.
Baltique, adj. Baltisch; Wier, Balti sche zee , Oostzee , vr.
Baptiste , M. Baptistus, Batist , Bab, m.
Barbare, m. Barbarijër, m. *—, f. Barbarijsche vrouw , vr. of meisje , o.
Barbaresque, adj. Barbarijsch.
Batbarie, f. Barbarij ë , o.
Barbe, f. Barbara, Barber, vr.
Barcelone, f. Barcelona, o*
Barnabe , m. Barnabas, o.
Barthélémi , m. Bartholonmeus , Bartel,
Bart, M.
Bas-Breton , m. lVeder-Bretagner , m.
Basile, m. Basilius , m.
Basle, zie Bale.
Batave, m. Bataaf, m. *—, f. Bataaf
vrouw , vr. of meisje , a.
-sche
Batavia, f. Batavia , o.
Batavie , f. Batavië , o.
Btembourg , m. Batenburg , o.
Baud , m. Baldus , Baltus , Balt , m.

BRAB
Baude r f. Baldje, Baltje, o.
Baudonin , m. Balduin , Boudewijn , m.,
Boudje , o.,
Bavière , f. Beijeren , o.
Bavarois , se , ad. Beijersch. s..—, m•
Bel/er, m.

Bavaroise,. f. Beijersche vrouw , vr. of
meisje,

0.

Béatrice , f. Beatrix , vr.
Beige , adj. Belgisch. * _ , m. Belg, m.

* — , f. Belgische vrouw , vr , of meis -.

je,

#o

Belgique, f. België, o.
Belgrade , f. Grieksch-Weiss:nburg , Bel-

grado , o.
Bellone , r. Bellona , vr,
Bengale , f. Bengalen , o.
Benjamin, m„ Benjamin , Ben , m.
Benoit, no. Benedictus, Benedict,Been, s,
Berg-op.Zoom , f. Bergen-op-Zoom , o.

Berg-St.-Vinox , f. Teri noxbergen , o.
Berlin , m. Berlijn , o.
Bernard , m. Bernardus , Bernard , Ba.
rend , Berend , Nardus , an.
Bernardine , f. Bernardina , Bernardino,
Bernarda ,, yr. , Barendje , o. z Dia,
vr., Dientje , o.
Berne, f. Bern , o.
Berthe , f. Bertha , vr. , ,hertje , o.
Bertolphe, m. Bertolf, m.
Bertrand , m. Bertrand, Bertram i m.
Bienne, f. Bie!, o.
Biscaye , f. Biscaaije , o.
Blaise, na. Blasius, Blaas , m. , Blaasje , a.
Bohême, f. Boheme , o.
Bohémien, nne4 adj. Boheemsch. * —,m.
Boletser, M.

Bohémienne, f. Boheemsche vrouw , vr.

of meisje , o.
Bois-le-Duc , m. 's Hertogenbosch , Den
Bosch, o.
Bologne , f. Bolonië , o.
Bolonais , M. Bolonesche , a.
Bonaventure, m. Bonaventura , ns.
Boniface, m. Bonifaci us , Bonifaas, m.
Bonne, f. Bon, o.
Bordelais , m., Bordeauxer , m. —, f.
Bordeauxsche vrouw , vr, of seisie, o.
Bosnie , f. Bosnië, o.
Bosphore , m. Bosphorus , m.
Boulogne , f. Bonlonje , o.
Boulonnais, m. Boulannesche , o.
Bourgogne, f. Bourgondië , Bourgonje, o.
Bourguignon , m. Bourgondiër , Bourgenjer , m.
Bourguignonne , f. Bourgondische vrouw,
vr. of meisje , o.
Brabangon , nne , a dj. Brabandsch. * -- s
m. Brabander, m.

CONR

B.B
Brabangonne, f. Brabandsche vrouw, vr.
of meisje, o.
Brabant, m. Braband , o.
Brandebourg s m. Brandenburg, v.
Brandebonrgeois, se, adj. Brandenburgsch.

1091

Cassubie , f. Cassubië , a.
Castille, f. Castilié, o.
Castilian, ne, atij. Castiliascítssch. * o,

in.

Castiliaan , M.
Castillane , f. Castiliaansche vrouw, vr„
of meitje, o.

* ---, Brandenburger , m.
Brandebourgeoise , f. Brandenburgsche

vrouw, vr. of meisje, o.
Brème, f. Bremen, o.
Brésil, m. Brazilië, o.
Bretagne, f. Brittanje, o. *—, Bretagne,o.
Breton, m. Bewoner van Bretagne, m.
Bretonne, f. Bewoonster van Bretagne, vr.
Brielle , (la), f. Den Briel, o.
Brigance , f. Bregens, o.
Brigide, Btigette, f. Brigitta , Bregt s vr.,

Bregtje, 0.
Brisac; m. Breisach, o.
Britannique, adj. Britsch.
Bruges , f. Brugge , o.
Brunswick, m. Brunswijk , os
Bruxelles , f. Brussel , o.
Bude, f. Ofen, Buda, o.
t3ulgarie, f. Bulgarië , o.

Catalan , na. Cataloniër , m.
Catalane , . f. Catalonische vrouw , vr. of

meisje , 0.

Catalogtse, f. Catal-nni0* , o.
Catharine, f. Catharina, Katrijn,

Trijn,

vr. , Katrijtstje, Trijntje , o,.
Catin , f. Kaatje , Keetje , o.
Caucase , m. Caucasus , íts. , Caucatiseho

bergen, m. meerv.
Cécile , f. Cecilia , Celia , vr.
Ceilan , m. Ceilon , o.
Celse, m. Celsus , fin.
Césaire, m. Cesarius, v,
Chaldaïque, adj. Chaldeeuwsch.
Chaldée , f. Chaldea, o.
Chaldéen , nne, adj. Clialdeeuwsch. * vr„

Chaldeër s m.
Chaldéenne, f. Chaldeeuwscho vrouw , vr„
of meisje , o.

Chanaan , m. Kanaiin , v.
Charles , m. Carolus , Karel, vs., Ka-

co

reitje , o.

Cafrerie, f. Kaferland, o.
Cafre , m. Koffer, m.
Caire (le), m. Cairo, P.
Calabre, f. Calabrië , o.
Calabrois, se, adj. Calabrisch.
Calabroise , f. Calabrische vrouw► , vr. of

meisje, o.
Californie, f. Californië - , o.
Calmoück , m. Kalmuk , vs.
Cambrai, m. Kamerijk, o.
Cambresis, m. Gebied van Kamers'jb, o.
Canaries (Les files), f. pl. Canarische (of

Gelukkige) eilanden, o. meerv.

Candie , f. Candi a , o.
Candinot, Candioc, m. Bewoner van Can-

dia, m.

Candinote, Candiote , f. Bewoonstee

van

Candia, vr.

Cantorbéry,, m. Kantelberg, o.
Capoue, f. Capua , o.
Cappadoce , f. Capadocië.
Cappadocien, nne, adj. Capadocisch. *—,

m. Capadociër, m.
Cappadocienne,f. Capadocische vrouw, vr.

of meisje , 0.
Carinthie, f. Carinthië, as
Carinthien, na. Carinthiër, ns.
Carinthienne, f. Carinthische vrouw, vr.

of meisje, 0.
Carthagéne, f. Carthagena , o.
Caspienne, adj. Caspi ach.

Cassovie, f. Caschau , o.

Chariot, m. Kareltje , o.
Charlotte, f. Charlotte,

Lotte , Lot, vr.,

Lotje, o.
Chine , f. Si na , o.
Chinois, se , adj. Sineesch. * — -, M. Sineesch, m.
Chinoise , f. Sinesche vrouw , vr. of
meisje

, 0.

Cbrétien, m. Christiaan , Chris , Kris , m.

Chrétienne, Christine, f. Christina , Kris-

, Stijn, Stien , vr., Christijntje,
Stijntje, o., Chris, vr., Chrisje, o«
Christophe , Christophle , m. Chrfstofol ,
tij?,

Stoffel, M.

Chrysostbme , m. Chrysostomus , m.
Cinq-Églises , f. pi. Tai j fkerken , o.
Claire , f. Clara , Clare , vr, , ((Jaartje 9 o.
Claude, ln. Claudius, m.
Claudine , f. Claudina , vr.
Clément, m. Clemens. Clement, m.

Ciémentine, f. Clementina, vr.
Clèves, f. Kleef, o.
Coblence , f. Coblénz , o.
Clotilde, f. Clotilde, Clotildis, vr.
Loire, f. Cheer, 0.
Colas, m. Klaas, m•, Klaasje, ®.
Colin , m. Klaasje, o.
Cologne, f. Keulen, o•
Concorde , f. Concordia, vr.
Come, m. Cosinus , m.
Conrad , fn. Ko entaad , Koen, m. , Koent-

je , o.

CONS

tus

Constance, f. %nstantia , Stam, vr. r

Dantzicois, in. - Dantziger, 02.
Dantzicoise , f. Dantzigsche vrouw , +►r`*
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Stansje, 0.
Constance, f. Constant, Cosnitz, o.; Lac
de — , Bodensee, vr.
Constant, m. Constans, sn.
Constantin , m. Constantinus, Constan-

tijn , m.
Constantinople , f. Konstantinopel, o.
Constantinopolitain , ne , adj. Konstantino.
politaansch. * —, m. Wlonstantinopolitaan, m.
Constantinopolitaine, f. Konstantá nopoli•
taansche vrouw , vr. of meisje, a.
Copenbague , f. Koppenhagon , o.

Cordoue, f. Cordova, o.
Corfou, m. Corfu, m.
Corinthe, f. Corinthe, o.

Corinthien, nne, f. Corinthische vrouw,
vr. of meisje , o.
Corneille , m. Cornelius , Cornelis , Kor.
nelir , Krelis , Kees , m. , Keesje, o.
Cornélie , f. Cornelia, Kee, vr., Keetje , o.
Cornouailles, m. Kornwallis, o.
Corse, f. Corsica , m. * --, M. Corsi.
caan , ns.

Cosaque , m. h'ozak , m.
Courlande , f. 1Koerlaod , o.
Courlandais, se, adj. Kaerlandsch. * — , M.
Koerlander, m.
Courlandaise, f. Koerlandsche vrouw, vr.

of meisje, o.

Danube, m. Donau , m.
David, m. David , Daaf, m., Daafje, o.
Denis, m. Dionisius , Denijs , Nijs, m.,
Nijsje, o.
Denise, f. Dionisia , NVijs, vr. , Nijsje , o.
Désiré , m. Desideriur , m.
Deux-Ponts, m. p1. Tweebruggen , o.
Diane, f. Diana , vr.
Didier, zie Désiré.
Didière, f. Desideria, vr.
Dioclétien, m. Diocle;ianus, Diocletiaan , m.
Dixmude, f. Dixmuiden, 0.
Dom ioguc (Ile de St) , f. St. ,Domingo , o.
Dominique, m. Dominicus , m• *•--, f•
Dominica vr.
Domitien, m. Domitianus, Domitiaanr m•
Donat , m. Donatus, m.
Dordrecht, m. Dordrecht Dort , o.
Dorothée , f. Dorothea , Dore s vr. %
Doortje, o.
Douvres, f. Dover, o.
Drave , f. Drau , vr.
Dresde , f. Dresden, o.
Dunkerque , f. Duinkerken , o.
Dusseldorf,, m. Dusseldorf' , o•
?

E.

of meisje, a.

Courtrai, m. Kortrijk, o.
Cracovie , f. Krakau , o.
Crépin, Crispin, M. Krssp;jn, m., Kris.
puntje, o.
Croate , m. Kroaat, m. * . , f. Brouw ,
vr, of meisje uit Croatië , Q.

Ecluse , f. Sluis, o.
Écosse f. Schotland , o.
Écossais, se, adj. Schotsch. *—, m• Schot, m.
Ecossaise , f. Schatscha vrouw , vr , of

Croatie, f. Croati e , o•
Cunégonde, f. Cunegund a , Kunegond,

hcossaise-Montagnarde , f. Vrouw , vr. of

Conde, vr. , Gondje , o.
Cypre , f. Cyprus, o.
Cyprien , m. Cyprianus , m.
Cypriot , m. Cypri 'fr , m.

hdembourg , m. Edemburg , o•
Edmond., m• Edmundus , Edmond , Ed-

Cypriote, f. Cyprische vrouw, vr. of
meisje

, 0.

CytilLe, m. Cyyrillus , al.

10
Damas , m., Damascus , o.
Damase, tn. Dafnasius , M.
Damien , m. Damianus , Damiaan , Dam ian , in.
Datniate, f. Damiitte, o.
Danemarck , m. Denemarken , o.
Daniel, m. Daniël, Daan , m. , Daantje, o.
Danoi5, se , adj. Deenucl2. * — , n3. Deen , m.
Danoise , Deensche vrouw , vr. of meisje, o.

Dantzic , m. Dantzig , o.

meisje, o.

Meisje der Bergschotten , o.
Écossais• Montagnard, m• Bergschot , m.

mont, W.

hdouard , m. Eduard, Edward, m.
E g é e , adj. f. , als . Dier — , Egeïschs
zee, vr.

Égide, m. Egidius, m.
Eglise (stat de 1'), m• Kerkelijke staat, m.
Égra , Egre , f. Eger, o.

E

gypte, f. Egypte. o.

gyptien, nne, adj. Egyptisch. •—, m.
Egyptenaar , m.

Ègyptienne, f• Egyptische vrouw, vr. of
meisje , 0.

Elbe , m. Live , vr.
Éléonore, f. Eleonora, Lenoor, vr.

Éiie, m. Elia, Elias, m.
Élisabeth, f. Elisabeth , Lijs , Life, liet,
vr. , Bette , Liftje , o.

tLIS
Elise, f. Elisa, Lisa, Lise , yr.
91oí, m. Eligius, m.
Emile, m. Emilius, rn.
Emilie, f. Emilia , yr.
Émilien, m. Emilianus , Emiliaan, m.
Emma, Emme, f. Emma ,vr., Emmetje, o.
Émond , zie Edmond.
Énée, m. Eneas, 4eneas, m.
Épiphane, m. Epiphanus , m.
Épire, m. Epirus, o.
Éraste , m. Erastus , Erase' , m.
Erfort, m. Erfurt , o.
Erlang, m. Erlangen , o.
Ernest, m. Ernestus, Ernst , m.
Esaïe , m. jesaï as, m.
E4seaut, m. Schelde, vr.
m.
Esclavon , nne , adj. Slavonisch. *
Slavoniér, m.
Esclavonne , f. Slavonische vrouw, yr. of

meisje, o.
Esclavonie , f. Slavonië , o.
Espagne, f. Spanje, o.
Espagnol , le, adj. Spaansch. * —, m.

Spanjaard, m.
Espagnole , f. Spaansche vrouw, vr. of
meisje, o.

Esther, f. Esther , Hesther , vr.

Éthiopie, f. Ethiopië, 0.
Éthiopien, nne , adj. Ethiopisch. * —, 'm.
Ethiopiër , m.
gthiopienne, f. Ethiopische vrouw, vr. of
meisje, o.
Etienne, m, Stephanus, Steven, m.
Étrurie , f. Etrurië , Hetrurië, o.
Étrusques, m. pl. Etrusken, Lietruriërs ,
Etruriërs, m. mrv.
Eugène , m. Eugen i us , Eugeen , m.
Eugénie , f. Eugenia , yr.
Eulalie , f. Eulalia , vr.
Euphrate, m. Eup praat , sn.
Europe, f. Europa , o.
Européen, nne, adj. Europeesch. *—, m.
Europeër , m.
Européenne, f. Europesclie vrouw, vr. of
meisje, 0.
Eusébe, m. Eusebius, m.
,Eustache, m. Eustachius, m,
Eustase , m. Eustatius , m.
Eutrope, m. Eutropius, m.
Eve , f. Eva , Eef, vr. , Eefje, o.
Everard , m. Everhardus, Everh and , E.
vert , m. , Evertje , o.

F.
Fabien , m. Fabianus , Fabiaan , m.
Fabrice , m. Fabricius , m.
Fanchon , f. Francijn , yr. , Francijntje,

o. , Frans, vr. , Fransje , o,

FURN
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Fatuquemont , m. PalRenburg , o.
Faustin , m. Faustinus , m.
Félicien, m. Felicianus, Feliciaan m.
Félicité , f. Felicitas , yr.

Félix, m. Felix, m.
Fenêtrange , f. Fi nstri neren , o.
Ferdinand , m. Ferdinandus, Ferdinand, m>.
Fiacre , m, Fiacrus , vs..
Finlandais, se, adj. Finlandsch. *—, m.

Finlander, Fin, m.
Finlandaise, f. Finlandsche vrouw, vr.
of meisje , 0.
Finlande, f. Finland, o.
Fionie , f. Funen, o.
Firmin m. Firminus, m.
Flamand, de, adj. I-'laamsch. * —, m. Plami nger,, m.
Flamande , f. T'laamsche vrouw , vr. of

meisje , o.

Flandre , f. Vlaanderen , o.
Flissingue, m. Flissingen, o.
Flore, f. Flora, Fiore, vr., Floortje, o.
Florence , f. Florence , o.
Florent , m. Florentius, Floris, Floor , m.
Florentin , m,. Florentines , Florens, vs.
Florentin , ne , adj. Florentijnsch. t'.,
m. Florentijner, m.
Florentine , f. Florentijnsche vrouw , vr.
of meisje , o.
Florentine , f. Florentina, Florentia
yr.
Forestiéres , adj. f. pl. , als s Villes

Waldsteden ,

yr,

meert'.

Frangais, se, adj. Fransch. *—, m. Fransch.
man , m. ; Les — , De Franschen.
Française, f. Fransche vrouw, vr. of meltje, 0.
France, f. Frankrijk , o.
Francfort , o. Frankfort , o.
Francois, m. Franciscus , Frans , m.
Frangoise, f. Frantisca, Era , vr., Frans-

je, o., Francina, Francijn, yr., Francijntje, 0.
Franconie , f. Franken/and , o.
Franconien , m. Inwoner van Franken.
land, vs.
Franconienne, f. Inwoonster van Frankenland, vr.
Frédegond, m. Fredegundus, m.
Frédéric, m. Frederi cus , Frederik , Frits,
vs., Fri tsje , o., Freê ri k, Freêrk, m.
Frédérique , f. Frederika, Frits, vr.,
Fritsje , o., Rica , vr., Riekje , o.
Fribourg, m. Freiburg, o.
Frise , f, Vries/and, o.
Frison , m. Fries , m.
Frisonne , f. I7ri ezi n , vr.
Fulde , f. Fulda, o.
Fulgence , m. Fulgentfus , m..
Fumes , f. Veurne, e.
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GAIE

HANG

G.

Godard , m. Godard , Goderd, Gathard, m.
Godefroi, m. Godfridus , Godfried, Co -

Gaiète, f. Gaèta , a.
Galathée , f. Galathea , o.
Galice, f. Galicië , o.
Galien, m. Galiënus, m.
Galilée , f. Galilea , o.
Galiléen , nne , adj. Gali leesch. * — , M.

Ga ls leër , m.

Galiléenne, f. Galile.sche vrouw , vr. of

meisje, o.
Galles, f. Wallis, o.
Gallois, m. Man uit FFallis, m,.
Galloise , f. Vrouw, vr. of Meisje uit

Walli:, o.
Gant, m. Gent, o.
Ganthier, m. Gunther, m.
Gantois, m. Gentenaar , m-.
Gantoise , f. Genische vrouw , vr. of meisje , o.

Gascogne , f. Gasconfe , o..
Gasco.n ,, in. Gasconjer. , m.
Gasconne , f. Vrouw , vr. of Meisje uit
Gasconfe , o.

Gaspard , nm. Gasparus , Kasper, m.
Gaules, f. pl. Galliè, o.
+Gaulois, se, adj. Gallisch. *— , m. Gal-

liër, snat

Cauloise , f. Gallische vrouw, vr. of meisje, 0.

Gautier, m. Gualterus, Wolterus , ?Vol.

ter , T'out , no., Woutje, o.
Cédéon, m. Gideon, m.
Gênes, fs Genua , o.
Geneviève, f. Genoveva , vr.
Genevois,

m. Iemand uit Geneve, m.

Genevoise, f. Vrouw, vr. of Meisje uit
Geneve, o.

Génois , m. Genuces , m.
Génoise, £ Genuesche vrouw , vr. of mei:-

Je , o.
Geoffroi, m. Godfried , M.
Georges , m. Georgius , George , Georg ,
Joris , Jur.riën, Jurriaan, m.
C4rard, m. Gerarda: , Gerard , Gerrit,
Geert , tn.

Germain, no. Germaan., m.
Germain , m. Hermanus , Herman , Her.

men, Manus ,, Manes , m.
Gertianie , f. Germanië., o..
unique, adj,. Duitsch.
Gervais.,, m * Ser. vaas , m.

devaart , Covert, m.
Gott, in. Goth, m.

Goth.e, f. Vrouw, vr. of Meisje uit Goth-

laud, o.
Gotliie , f.

Gothland, e.

Gothique, adj. Gothisch, Gotthisch.
Gottingue , f. Gottingen, 0.
Grammont, m. Geertsberg, Gerardsberg, o.
Grande-Bretagne, f. Groot-Brittanje, o.
Gratien, m. Gratianus, m.
Gravelines, f. Grevelingen, P.
Grec , cgtte- , adj. Grieksch. s-.-., m.
Griek, M.

Grece, f. Griekenland,, o.
Cirecque, f. Grieksche vrouw , vr. of

meisje, o., =Griekin, vr.
Grégoire, f. Gregorius , Gregoor ,. M.
Grenade , f. Grenada , o.
Grenadin , ne , adj. Uit Grenada af..

korpstig.
Grison , m. Graauwbunder, on.; Pays des
grisons , Graauwbunderland , o.
Grisonne , f. Graauwbundsche vrouw. vr.

of meisje, 0.

(froenlandais , se , adj. Groenl andsch.

m. Groenlander , m.

Groenlandaise , f. Groenlandsche vrouw„
vr. of meisje , o.
Groenlande, f. Groenland, o.
Groningue , f. Groningen , o.
Gudui e , f. Gudula , vr.
Gueldre, f. Gelderland, o.
G u.eldrois , se , adj. Geldersch.
Gelderschman , m.; Les —, De Gelderschess , na. me.erv.

Gueldroise, f. Geldersche vrouw , vr. of

meisje, o.

Guernard , m. Werner , Warner , m.,
Gui , m. Guido, Feit, m.
Guillaume , m. wilhelmus, Willens, m.,

Wi m py e , m.

Guilleband, m. Wi llebald , m.
Guillemetce, f. Wilhelmina , Tl7illemina,

Willemijn, Mijn, Mina, vr., Wil
vr., tilien--lenpj,Wi.mos

tje , o.

Guinée, f. Guinea, o.

Gustave., m. Gustavus, Gustaaf, m.

H.

,

Gertrude, f. Gertru.ido, Geertruida_, Geer.

trui, Trui, vr., Trsuitje, o.

Ghislain (St.-), m. St. - Gilles, o.
Gilbert, m. Gilbertus, Gilbert, m.
Dille, Gïlles, m. Gilles, jilles, m.
Gisbert , m. Gijsbertus, Gijsbert, Gijs.

brecht , Gijs, m.
G1acialc, adj. f., als: 1N1er ^-, Ijszee, vr.

Hainault , m. Henegouwen , o,
Hambourg , m. Hamburg, o.
Hanovre , f. Hanover , o.
Hanovrien , one , adj. Hanoversch. * --

m. Hanoveraan , m.

Hanovrienne , f. Hanoversche vrouw, vr..
of meisje , o.

HART

JEAN

Hartz, m. Ha'rtsgebergte ,
Haye (la), f. 'S Graveihage , Den Haag , o.
Hélène, f. Helena, Leen , yr., Leent.

I.

je, o.

Héliodore, ni Helioderu:, iz.
Helvétien , nne. adj. flelvetiscl.z , Zwit.
sersc/z. *_ in. Helvecièr , Zwitser, m.
He1vtienne , f. Helvetische vrouw,, vr.
of meisje , o.
Helvétique , adj. Helvetisch , Zwit,ersch.
Henri, ni. Hendrik , Hein , m., Heintje , o.
Henriette, f. Henrietta, Liendrika , Hein
vr. , Heintje , 0.
Hercule, ni. Hercules, tJa.
Herznai, , m. Herman, Herzranus , Her.'
men, m

Hérode , in. Herodes , t».
Hrodien , ni. Herodianur , t».
Ilésiode , rn Hesiodus , t».
Hesse, f. Hessen, Hessenland, o.
Hessois , se, adj. Hessisch.
, t». fles , t».
Hessoise, f. Hecsische vrouw, vr. of mei:je, o., Hessin, vr.
Hibernie, zie Irlancle.
Hibernien, nne, Hibernoit, se, adj. zie
Irlandais.
Hilaire , m. Hilarius , t».
Hildebrand , m. Hildebrand, Huldebran.
des, t».

Hildegarde, M. ifuldegardus ,
H il degonde , f. Idildegonda , Gouda , vr.,
FJilletje , t'.
Hippocrate , M. Hippocrates., m.
Hollandais , se , adj. Hollandsch. 'i-, na.
Hollander , t».
Hollandaise , f. Hollandsche vrouw,, vr. of
meisje,

0,

Hollande , f. 11:1/and, t'.
Holsace , f. Holstein , 0.
Holsacien , nue , adj. Jlolsteinsch. *
na. Holsteiner, t».
Holsacienne , f. Holsteinsche vrouw , yr.
of meisje , o.
Honabourg , na. Homburg
Honaère, na. Homerus, t».
Hongrie , f. Hongarije , vs.
Hongrois, se , adj. Hongaarscls. 'i-, in.
Hongaar , t».

Hongroise , f. Hongaarsche vrouw , yr. of
meisje ,

0.

Horace, na. Horatiuc, t»,
Hottentot, in. Hottentot, na.
Hottentote, f. Hottentotschc vrouw , vr.
of ,neisje , 0,
Hubert, m. Liubortus, Hubert, Iluibert,
Hubrecht, Iluib, na.
Hugues, m. liegt, Ruig, Huigen, vs.
Humbert, fl1. Humbertus, Humberç, t».
Hyacisithe , na. Ilyatintfrmus , us.
Ilyppolite, na, Hyppolitus, M.

Ibérie, f. Iberië, Spanje,

1,095
t'.

Icare, na. Icarus, vs.

Ignace, na. Ignacius, t».
Ildefonse , na. Ildefonsus, vs.
Illyrie, f. Illyrië, 0.
I ll yrien , nne , adj. Illyrisch. *_., na. 1l
lyriër, t».
illyrienne , f. Illytisclze vrouw , vr. of
meisje, o.
Jude, f. indostan, o.; Les Indes, De
indiën , t'. meerv. .
Isdien , nee , adj. Indisch , Indiaanscit.
*_, na Indiaaae, t».
Indienne, f. Indiaansche vroUw , vr. of
meisje, 0.
indostan, m. Indostan, vs.
Ingremanie , ingrie , f. Ingermanland , 0.
Innocent, na. Innocentit4s , Innocent , t»,
loniennes , adj. f. pl. lonisch.
Irénée , na. Irenaeus , t»,
Irlandais , se , adj. Iersch , Ierlandsch. * _,
na. lerlander, ier, vs.
Irlandaise , f. lersehe vrouw , vr. of use!:.'
je, 0.
Irlande, f. Ierland,o.
Iroquois , na. Irokees , vs.
Iroquoise , f. Vrouw , vr. of Meisje der
Irokezen, 0.
Isaac, na. Izalik, vs.
Isabelle, f. Isabella , Belle , yr.
Isaïe , In. Jezamas , vs.
Isidore, m. Isidorus , us,
Islandais , na. Ijslander , us.
Islande , f. Ijsland , o.
Italic , f. Italië , t'.
Italien, nne, adj. Italiaansch. '.., na,
Italiaass,, vs.
Italienne , f. Italiaansche yrorow , yr. of
vseisje, 0.
Ii
Jacobée , Jacqueline, f. Jacoba , /act'tJsi.
na , Coba , vr, , jacobijntje , 0.
Jacques, na. Jacobus, /4kob,Ja4P, vs.,
Jaapje, o.,Japik, Kahn:, us.
J amaïque, f. Jamaica, 0.
Japon, na.Japan, a.
japonais , se , adj. ,Japansch. * _ , na. ja.
panecs, t».
Japonaise , f. japansche vrouw „ 'vr. of
meisje, o.
jean, m.jo hannes,jatz, vs., jantje , 0.
Jeanne, Jeannette, f. johanooa , Hanna,
Jans , yr. , Hanije , jamfe , jannetjo,
jaunaa tje , a,
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Jeannot, m. Jantje , o.
Jene f. Jena, o.
Jérécnie , m. Jeremias , m.
Jérónne , m. Hieronymus, Jeroen, Roon, m.
Joachim, m. Joachim , Jochem , m.
Job, m. Job , Hiob , m.
Joseph, m. Josephus , m.
Josephine , f. Josephina , vr.
fosse , m. ,00st , m.
Josue , m. Josua , vr.
Jourdain, m. ,Jordaan, vr.
jud ai que, adj. Joodsch.
Judée, f. Judea, o.
Juif, m. Jood , m.
Juive, f.,Jodin, vr.
Jules, m. Julius , m.
Julie, f. Julia, vr., Juultje, o.
Julien, m. Julianus , Juliaan , M.
Julienne, f. juliaan , vr. , Juliaantje , o
Juliette, zie Julienne.
Juste , M. Justus , ,Just , Jus , m.
Justin, m. Justinus, ns.
Justine , f. Justina , vr. , Justijntje , o.
'

,

L.
Lacédémone, f. Lacedemon, o.
Lacédémonien, nne, adj. Lacedemonisch.

* _ , m Lacedemoniér, rn.
Lacédémonienne, f. Lacedemonische vrouw,
vr. of meisje , o.
Laconien, n. tie, Laconique, adj. Laconisch.
Lactance, m. Lactansius , m.
Lambert, m. Lambertus, Lambert, Lammert , M.
Lapon, line, adj. Laplandsch. * --, m.
Laplander, Lap, m.
Laponic, f. Lapland, o.
Laponne , f. Laplandsche vrouw , vr. of
meisje , 0.
Laure, f. Laura, vr.
Laurence, f. Laurentia , vr.
Laurent , m. Laurentius , Laurens, m.
Lazare , m. Lazarus , no.
Léandre , m. Leander, ns.
Leipsick , m. Leipzig , o.
Léon , m. Leo , m.
Léonird,m. Leonardus, Leendart, Leen, ns.
Léonor, m. Leonoor , m. '
Léonore, f. Eleonora , vr.
Léopol , m. Lemberg, o.
Léopoid , rn. Leopoldus, Leopold, ns.
Levant, m. Levant, vr.
Leyd e , f. Leiden , o.
Liban, m. Libanon, m.
Liége , f. Luik, o.
Liégeois , se , adj. Luiksch. * -', m. Lui

Lui kerwaal , m.

-kenar,

Ligéeoise , f. Luikachs vrouw, vr, of
xnesja, o.

Lille, f. Rijssel , o.
Lin , m. Linus , m.
Linange , f. Leuningen , o.
Lipsien, m. Leipziger , m.
Lipsilenne, f. Vrouw, vr. of Meisje uit
Leipzig, m.
Lisbonne, f. Lissabon , o.
Lise , Lisette, f. Lijsje , o.
Lichuanie, f. Litthauen, o.
Lithuanien , m. Litthauer, m.
Lichuanienne , adj. Vrouw s vr. of Meisje
uit Litthauen , o.
Lithuanique, aclj. Litthausch.
Livonie , f. Lijfland , c.
Livonien , m. Lzjfïander , m.
Livonienne , f. Lijflandsche vrouw, vr. of
meisje, o.

Livourne , f. Livorno , 0.
Lombard, m. Lombardijër,, m.
Lombarde , f. Lombardijsche vrouw , vr.
of meisje, o.
Lombardie, f. Lombardije , o.
I.ombardique, adj. Lombardisch.
Londres , f. Londen , e.
Longin , m. Longinus , m.
Lorrain, m. Lotharinger, m.
Lorraine, f. Lotharingscke vrouw, vr. of

meisje,

0.

Lorraine , f. Lotharingen , o.
Louis, m. Lodewijk, Lood, m., Loodje, o.
Louise, f. Ludovica , Louisa , Lodewi-

ka , vr.
Louisette , Louison, f. Louisje , o.

Louvain, m. Leuven , o.
Luc, rn. Lucas, Kas, Luik, Lukes, m.,
Luikje, e.
Lucain , m. Lucanus , m.
Lucie, f. Lucia , vr.
Lucien , m. Lucianus, m.
Lucques , f. Lucca, o.
Lucquois , m, Bewoner van Lucca , m.
Lucquoise , f. Bewoonster van Lucca,
Vrouw, vr. of Meisje, a. uit Lucca.
Lucrèce,f. Lucretia,vr. *—,m.Lucretius,m.
Ludolphe , m. Ludolphus , Ludolf, m.
Lusage , f. De Lausnitz , vr.
Lusac.ien , m. Lausnitzer, m.
Lusacienne , f. Vrouw , vr, of Meisje uit
de Lausnitz, vr.
Lusitanie , f. Lusitanië , (Po.tugal ,) e.
Luxembourg, m. Luxemburg , o.
Lyon, m. Lyon, m.
Lyonnais , m. Lyonnees , m.
Lyonnaise, f. Vrouw, vr. of Meisje uit
Lyon, o.

M.
Macaire , m. Macari us , rn.
Macédoine, f. Macedonië, o

Macédonien, m. Macedoniër, m.
Macédonienne., f. Macedonische vrouw,
vr. of meisje , o.
Macrin, m. Macrinus , m.
Macrobe, m. Macrobius, m.
Madelaine, f. Magdalena , Magtelt, Mag tel, yr.
Madelon , f. Magdaleentje , o.
IVIagdébourg , m. Maagdenburg , o.
Majorque, f. Majorca, o.
1N1ajorquin , m. Man uit Majorca , vr.
lYlajorquine, f. Vrouw, vr. of Meisje uit
Majorca, o.
Malachie , m. Malachias , m.
Malais, m, Maleijer, m.

Wialines, f. Mechelen , o.
Wlalte , f. Maltha, o.; De —, Malthezer.
Manche, f. (Pas de Calais,) Kanaal, o.
Mansuet, m. Mansuetus , m.
Mantouan , m. Mantuaan , vr.
Mantouane , f. Mantuaansche vrouw , vr.

of mseisje, 0.
Mantone , f. lilantua, o.

Marc, m. Marcus, m.
Marcel , m. Marcellus , m.
iVlarcellien, m. ,Marcellianus, m.
1VIarcellin, m. Marcellinus, m.
Marche, f. De Mark, vr.
Marguerite, f. Margaretha, Margriet,

Griet, Margo , Go, vr., Grietje , Margrietje , Gootje, o.
Marie , f. Maria, Mie, vr., Mietje, o.
Maroc, m. Marokko , o.
Marthe, f. Martha, Mat, vr. , Matje, o.
Martial , m. Martialis, m.
Martin, m. Martinus , Martijn , Mar-

ten, Maarten , m.
Martine , f. Martina , vr. , Martijneje,
Baartje, o.
Martinique, f. Martinique, o.
Mathias, m. Matthias , m.
1Vlathilde , f. Mathilda , vr.
11latthieu , in. Mattheus, Mattijs, Thijs,
Teeuwes , Teeuw , m.
Maur , m. IVlaurus , m.
IVlaure, m. Moor, m. *—, f. Moorin, vr.
Maurice, m. Mauritius, Maurits, m.
Mauritanie , f. Na uri rani ë , o.
Maxence , m. Maxentius , m.
Maximilien , m. Maximilianus , Maximiliaan , Max , m.

Maximin, m, Maximinus , m.
Mayence, f. Mainz , Men z , o.
Meckelbourg, m. Mecklenburg, o.
IVIédard, m. Medardus, m.
Itlecque , f. IVfeeca , o.
i 1ède, m. Mediër, m. * —, f. ltledisehe
vrouw , vr. of meisje , o.
Médie, f. Medië, o.
Mérovée , M. Mero neus , M.
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Michée , m. Micha , m.
Michel, m. Michaél , Michel , Michiels m.
Michon , in. Michieltje , Micheltje,
1Y1ilan, m. Mi/aan, o.
Milanais, m. Mi lanees , m. * —, Mila-

nesche , o.

Milanaise, f. Milanesche v rouw » vr. of

meisje , 0.
1Vlinorque , f. Minorca , o.
IVlinorquin, m. Minorcaan, o.
Minorquine , f. Vrouw , vr. of Meisje , o.

uit Minorca, o.
Misnie , f. Meissen , o.
Modenais , m. Bewoner van Modena , m.
Modenaise, f. Bewoonster van Modena, vr.
Modéne , f. Modena, o.
Modeste, m. Modestus , M.
Moïse , in. Mozes, m.
11ioldavie, f. Moldavië, Moldau , o.
Moluques, f. pl. Molukken, e. meer ,'.
Monique , f. Monica , vr.
Mons, in Bergen (in Henegouwen), o.
Montbelliard , m. lïlumpelgard , o.
Morat , m. Murten , o.
Morave, m. Moraviër, m. * —, f. Vrouw,
vr. of Meisje uit Moravië, o.
Moravie, f. Itloravië , o.
Morée , f. Morea, o.

Moscou, m. Moskou, Moskau , o.
Moscovie , f. iiloskovië , o.
Moscovite , m. Moskoviet, m. * —, f.

Vrouw , vr. of Meisje uit Moskau , o.

Moselle, f. Moezel, vr.
Munich , M. Munchen , o.

N.
Namur, m. Namen , o.
Nannette , Nation, m. Naatje , .dnnaat.
j e , o.

Naples, f. Napels, o.
Napoiitain, ne, adj. Napolitaansch. *—,
m. Napolitaan, m.
Napolicaine, f. Napolitaansche vrouw, vr.

of meisje , o.
Narcisse, m. Narcissus , m.
Natolie, f. Natolië , Klein- .flxië , o.
Nazaire , m. Nazarius, m.
Nazaréen , m. Nazareër, Nazareen , m.
Nazaréenne , f. Vrouw, vr. of Meisje, o.

uit Nazareth.
Nazaret, m. Nazareth, o.
Nepcune , m. Neptunus , m.
Nérée , m. Nereus , m.
Néron , m. Nero, m.
Nicaise, m. Nicasi us , m.
Nicandre, m. Nicander, m.
Nice, f. Nizza, o.
Nicéphore , m. Nicephoru: ,

aK.
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.Nicodème, m. Nicodemus , m•
Nicolas, m. Nicolaas, Klaas, an., Klaas
Nikkel, m.
-je,o
Nicole , f. Klaasje, o
Nieper, sty. Dnieper, M.
Niester, m. Dniester, M.
i1, m. Nijl, M.
Nimègue, f. Nijmegen , o.
Norbert , m. Norbertus , Norbert , rn.
? ordhouse, f. Nordhausen., o.
Normand, m. Normendiën, m•
Normande , f. Normandisclo vrouw , vr.
of nmeisje , o.
Normandie, f. Normandië , o.
Norwége , f Noorwegen , o.
Norwégien , m. Noorweger,, m.
ï"Torwégienne, f. Noorweegsclie vrouw, vr.

Phèdre , m. Phedr^is , ei.
Philibert, m. Philibertus, on.
Philippine, F. Philippina , Flip, vr.,
Philippientje i Flipje, o.
Philipot, m. Flipje, Filipje, o
Philippe , m. Phi tippus , Flip , m.
Phorin , M. Photinus , in.
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of meisje , 0.
Nuremberg, m. Neurenberg , o.
Nyon, m. Neus, o.

Octave , m. Octavi us , m.
Octavien , in Octavi'anus, m.
Oder, m. Oder. ns.
Odilon, m. Odilo, m.
Olivier, m. Oliverius , Olivier, m.
Orange , f. Oranje . o.
Orcades, f. pl. Orcadische eilanden, 0. mrv.
Origéne, m. Origenes , m.
Orléanais , m Bewoner van Orleans , In.
Orléanaise, f. Bewoonster van Orleans, o.
Ostfrise , f. Oost - Vriesland, o.
Ostrogoth, tm. Ostrogoth , m.
Ostrogothe , f. Vrouw , vr. of Meisje uit

Oost•Gothland , o.
Othon, M. Otto , Ot , m., Otje,
Ottoman , ne , adj. Ottomannisch.
Ovide, m. Ovidius, m.

o..

P.

Picard, m. Picardiër, us,
Picarde , f. Picardische vrouw , vr. of
meisje , o.
Picardie , f. Picardië , o.
Pie , m. Pius , m.
Pierrette , f. Pietje, o., Piet, yr.
Pisare , m. Petrus , Peter, Pieter, Piet, m.
Pierrot, m. Pietje, o.
Placide , m. Placidus , on.
Plaisance , f. Plaeenza , P.

Platon , m. Plato , on.
Plaute , m. Plautus, m.
Pline, m. Plinius, M.
Pluton, m.. Plreto , M.
Pologne, f. Polen , o.
Polonais , se , adj. Poolscis. * —, m. Pool,
Polak, m.
Polonaise , f. Poolsche vrouw , vr. of
meisje , o.

Polycarpe , m. Polycarpus, m.
Polydore , in. Polydorus , m•
Polyphéme, M. Polyphemus, m.
Poméranie , f. Pommeren, o. ; Poméraniecitérieure , Poorpommeren , o. occidentale on suédoise, Zweedsch•Pommeren , o. ; — ultérieure , el sh terpommeren , o.

Pooméranien, m. Pommer, ni.
Poméranienne, f. Pommersche vrouw, vr.
of meisje , a.
Pompée , M. Pofnpejus, m.
Font-Fuxin , m. Pontus Buxinus, m. ,
Zwarte zee , vr.

Porentrui , Bi. Brondrut , o.
Portugais, se , adj. Portugeesch. *
Portugees , M.
Portugaise , f. Portugesche vrouw, vr. of
meisje, o.

Pamphile, m. Patsnphilius, m.
Pancrace , m. Pancratiut, m.
Pascal , nn. Parcalis , m.
Patrice, in. Patriciul, m•
Paul, m. Paul, Paulus, Pouw, on.,

Posnanie , f. Posen , o.
Poaille , f. tpuglia , a.

Prague, f. Praag, o.
Priscille s f. Priscilla , vr.
Procope, m. Procopius , in.
Properce , au. Properties: , m.
Pouwtje , o.
Proserpine , f. Prosetpina, vr.
Panic, zie Pauline.
j Protée, m. Proteus , on.
Paulin, iv. Paulines, W.
Pauline , f. Paulina , Pauw , vr., Pouww- Prudencel, f. Prudentia , vr.
Prusse , f. Pruisen , o.
lijntje , Pauwtje, o.
Prussien , nne, adj. Pruisisch.m•
Pélage , in. Pelagius, ns.
Pruis, M.
Persée , m. Persi us , o.
Prussienne , f. Pruisische vrouw , vr. of
Pétrone, M. Petronius , M.
meisje, o.
Pétronelle , f. Petronella , Pieternel ,, vr.
Pyré.nées , f. pir Pyrenemn , M. meere.
Pharainond, m. Pharamundus, m.

QUEN
Q.
Quentin M. Quintinus , ma
Quinte-Curce, m. Quintus Curtius, m.
Quintilien , m. Quintilianus , Quintili.
aan, m.
Quirin, m. Quirinus , nuirijn, Crinus, rn.
,

R.
Raimond , m. Reimond, m.

Raoul , m. Roei, m.
Rascie , f. Rascië, o.
Rascien , m. Rasciër , m.
Rascienne , f. Rascische vrouw , yr. of
meisje, 0.

Ratisbonne , f. Regensburg , o.
Rebecque , f. Rebecca , vr.
Regnard, m. Reinhard, Reinder, we
Regnauld , zie Renaud.
Regnier , m. Reinier , m.
Renal, m. Rem/gins, m.
Renaud , in. Reinoud , Reinier , Rein.
de rt, Reinder, Reint, m.
Réné, M. Renatus, M.
Rhin , in. Rijn , Rijnstroom s m.
.Rhintal, m. Rijndal , o.
Rhodes, f. Rhodos • o.
Rhodiot, m. Rhodiër, m.
Rhodiote , f. Vrouw , vr. of Meisje van
Riaodus, o.
Rhóne , m. Rhone , vr.
Ribaupiére , f. Rappolstein , o.
1.ibauvilliers, m. Rappolswei ler , o.
Richard, M. Rijkaard, Rijk, Rik, M.
Robert, m. Robbert , Rob , m.
Rock, m. Róchus , m.
Rodolphe, m. Rodolphus, Rudolf, Roelof, Roelf, Roel, m., Roeltje, o.
Rodrigue, m. Rodrigus , Roderik , m.
Roger , m. Rogier, Rutger,, Rut, m..
Roland M. Roeland , Roel , m. , Roeltje , 0.
Romain , ne , adj. Roieinsch. * - m.
-

,

Romein , m.

Romaine , f. Romeinsche vrouw, yr. of
meisje, o.
Rome, f. Rome , o.
Rosalie, f. Rosalia, vr.
Rose, f. Roosje, o.
Rosennonde , f. Rosamunda , vr.
Rosette , Rosine, f.. Rosina , vr. , Roosje, o.
Rouen , f. Rouaan , o.
Rufin , m. Refines , m.
Rupert , m. Rupertus , Rupert , on.
Russe, adj. Russisch. *.-, m. Rus, m.
•
f. Russische vrouw , vr. of meis.
je, o.

Russie , f. Rusland, o.
Russien, nne, adj. Russisch.

SICI
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Sabin , on. Sabinus , m.
Salomon, m. Salomon, Salerno, Saai, m•
Salonique , f. Sal onica ,. o.
Saluste , m. Salustius , m.
Salvien , m. Salvianus, m.
Samarie, f. Samaria, o.

Samaritaan , ne , adj. Samari taansch. s-.,

m. Sa-raritaati, m.
Samar taifle , f. amari taansche vrouw, vr.
of meisje, 0.
Sardaigne, f. Sardinië , o.
Sarde, adj. Sardinisch. * -, m.. Sardi.

nier , m. * - , f. Sardinische vrouw
vr. of meisje, o.
Sarguemine, f. Saargemund, o.
Sarotte, f. Saar, vr. , Saartje , o.
Sarracin , ne , adj. Sarraceenseh. *--. , m..

Sarraceen, m.
Sarracine , f. Sarraceensche vrouw, vr. of
reisje,

0.

Saturne, f. Saturnus, M.
Saturnin , m. Saturninus , m.
Save, f. San (rivier), vr.
Saverne , f. Zabern , o.
Savoye , f. Savooijen, o.
Savoyard , de, adj. Savooisch. * , a.
Savoyard, m.
Savoyarde , f. Savooische vrouw , vr. of
meisje, 0.
Saxe , f. Saksen, o.,
Saxon, nne, adj. Saksisch. *--, m. Saks, on.,
SSaxonne, f. Saksische vrouw, vr. of meis -

j e , o.
Scanie, f. Schonen, o.
Schaff house , f. Schaffhausen, o.
Scholastique , f. Scholastica , vr.
Sébastien , m. Sebastiaan , Bast , l a-stis
aan, in.
Sébastienne , f. Sebastiana , Bastiaantje, a.
Sélestat, m. Schletstadt, o.
Sénèqute , In. Seneca, o.
Serge, m. Sergi us , sin.
Servais . m. Servatius ,, Servaas, m..
Sétubal, f. St.-Ubes, o.
Sévère , m. Severus , m.
Sévérien, m. Severianus, m.
Sévérin, m. Severinus , m.
Séville, f. Sivilië, o.
Sibérie, f. Siberië, o.
Sibérien, M. Siberiër, m.
Sibérienne , f. Siberische vrouw , vr. of
meisje , o.
Sibylle, f. Sibylla, Bille, vr.-.
Sicile, f. Sicilië , o.
Sicilien , one, adj. Siciliaansch. s..., m.
Siciliaan , M.
Sicilienne, f. Siciliaansche vrouw , vr. of
meisje, o.
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SIGE

Terre-Sainte , f. heilige land , o
Tésin, m. Tersino, Tecino, on.

Sigebert, M. Sigebertus, m.
Sigefroid , m. Siegfried, m.
Sigisbert , m. Sigi sbertus , m.
Sigismond, m. Sigismundu,r, m.

TLècle, f. Thecla, vr.

Si léne , mm. Si lenus , rsa.

Tliéo`ialcí , m. Tiliout, m.

Sit sie, f.

daar, vs.

Silésienne , f. Siieri=sj. a vrouw , vr. of
meisje, o.

Silvain , ni. Si lvanu's,., m.
Silvestre , m. .Si lveste.'
Sitvin , m. Sï lvinus , ns.
S iméon, Simon , m. Simon, Ss meflr ns.
Sixte, m. Sixtus, m.
Sleswick , m. Sleeswijk, o.
Smaragde , m. S,naraa dus , m.
Socrate , tr.. Socrates , m.
S&eure, T. Solothurn, o.
Sophie, f. ,Sophia, Fie, Saf, vr., Fife.
je, Sofje, o.

Sonabe , f. Zwaben, o.

Spire , f. Spiers , o.
Stanislas, m. Stanislaiis, m.
Styrie, f. Stiermark , 4.
Stockholm , in. Stokholm , o., •
Stougard , Stoutgard, m. Stu'tttárd; a.: 0.
Strasbourg, m. Straatsburg, o.
Suède, f. Zweden, o.
Suéciois, se, adj. Zweedsch. * — , m. Zweed ,ris.
Suédoise , f. Ziveedsche vrouw s vr. of
srcisje, 0.

Suétone, m. ,!Uctofius, rn.

Zwiteerla.d, o, *—tc1j. Zwitsersclo. * -- , M. Zwitser, M. * —, f,

Suisse, f.

Zn-itserschc vrouw, yr. of meisje, o.
Sulpice, .n. Srslpitius, ns.
Sund, rm. Sont, vr.
Suncigou , M. Surat gau , vr.

Susanne , I. Susanna , Suzy , ;e r. , Sausf e,
Santje , C..

Symphorien , m. Symphorianus , w.

S) rië , o.

SS rieu , mie , ac'. Syrisch.

` --. , m. Sy .

nu . , 0+1.

Syrienne , f. Syrische vrouw , vr. of rei r a
1e , a.

T

.

Tacite , rm. Tact tus , ir..
Tage, m. Taag , vr.
Tamise , f. Teens, on.
Tartare , adj. Tartaarsch. * -- m. Tar.

raar , sn. * --, f. iartaarsche vrouw
of weisje , 0.
1'arcarie , f. Tartarije , o.
Téiérnaque , ca. Telemachus , m.
're1eop1Ioa•e, m. Telesphorus ? ns,
Téret]ce, tn.

m. Thadeus , m.

Theodore , m. Theodorus , Dorus , Theo.-

Silesië, o•

Siiésien, tn. SiIcsiërá.,:, ta

Sync, f.

T hadée ,

Terentius , in.

Terres-.Asis;r les, Ç. p1, uid.Io;dlp.

i hé,odose , m, Théodosius , m.
Th^ophile , rn. TI eepliilus , Godlief, n:.
•Tilérése , f. Theresia, lli rees, vr., ThreesThessalie, f. Thessalië , o.
Thessa,ien , nae , adj. Tizessali sch. * .- , m,

T ieessalier, W.
Thessàiienne, F. T,zCrsalisclrt vrouw, vr.
of meisje , o.

'Tisessalonien , nne , adj. Thessalonisch.

* _, Thessaloniër,, m.
Thessalonienne , f. Tiaessalonische vrouw
vr. or meisje , o.
Thessalonique , f. Thessalonica , o.
Thihauc' , m. Tlieo!fald.
Thierri, m. Diederik, Dirk, Dirk, sty.
Thionville, f. Diedenhoven, o.
Thrace, f. Thraci e , o.
Thur1n^a, f. Thuringen , o.
Thuringien, m. Thuringet - , m.
Thuringienne, f. Tiurin;sche vrouw ,
of meisje , o.
Tibère , m. Tiberius , m.
Titre, m. Ti Ger, on.
T i5iu11e , m. Tihulluus , m.
Tie_vnetre, f. Stephania , Stepisane , vr.,,

Faantje , o.
Tirnoth%e , m. T1 nsotiseus , on.
Titc , m. Titus, in.
Tobie, rm. Tcbias, ns.
Toirette, f. 'Tonic , fir., Toontje , e.
Tournai , in. Door :si k , o.
Traia:Y, Tn. Trajanus, ns.
`i'rar,sy1vane, f. Zevenbergen , o.
Transylva;,i, 21. Zevenberger , m,
Transvivaine, . Zevenbergsche vrouw, vr..
of v: ei sj e , o.
Trente, f. Tfonte i, a.
Trenti,s , in. Doit, orer van Trente , in.
Treotine, f. Bewoonster van Trestle , vr,
Trèves , f. Trier, o.
Trieste , f. Triest , o.
T ur govie, f. Thug, au , a,
Turc, rque, adj. Trrr•ksch. *..., m . Turk , on.
Turque , f. 3'urksche vrouw , vr, of meis je, 0.

Turquie , f. Turkije , o.

U,
Udalrié , i. Ulri ctss , us.
Uciairigue , f. Ulrica . Rica , vr, , R ekje, o.

ZÉNO

ULRI
Ulric , zie Udalric.
Ulrique, zie Udalrique.
Urbain , m. Urbane: , Urbaan , m.
Ursin , m. Ursi nus , m.
Ursule, f. Ursula, Ursel, vr.

V isurge , f. Weser , vr.
Vital , m. Vita/is , an.
Vivarais, m. Gebied van Viviers, o.
Vosges, f. pl. Wasgau , o. , Yosges.
Volga, m. TVolga, m.
Vulcain, m. rulcanus , Vulkaan , m.

V.

W.

Valachie, f. Wallachije , o.
Valais , m. Walliserland, o.
Valaque-,-rm.; - et f. Man, m., Vrouw, vr.
of Meisje , o. uit Walliserland.
Valentin , m. Valentinus , T7alentijn , na.
Valentine , f. Valentina , vr.
Valentinien , m. Valentinianus, Valenti.

Liaan , M.
Valère , nt. Valerius , an.
Valérien, m. Valerianus, Valeriaan, m.
Vandales , m. pl. Wenden , m. rneerv.
Varsovie , f. Warschau , o.
Vasselone, f. Wasstenheim, o.
Vaud (Pays de), m. Waadland , o.
Vendéen, m. Vendeër, m.
Vendéenne, f. Trouw, vr. of Meisje, o.

Wallon, nne, adj. Waalsch. s—, m.

Waal, m.

Wallonne , f. Waalsche vrouw, vr. of
meisje , o.

Westrnanie, f. Westermanland, o.
Westphalie , f. Westfalen, o.
Westphalien , nne , adj. We sip haalsch.

* — , m. Westphaler , m.

Westphalienne , f. Westfaalsche vrouw,
vr. of meisje, o.
Wettéravie, f. f etterau, vr.
Willebrord, in. Willebrordus, Wills-

brord , m.

Willibald , m. Willebaldus,Willibald, m.

x.

uit de Penile.
Vénise, f. Penetie , o.
Véhnitien, nne, adj. T'enetiaansch. *—,
rn. Yenetiaan, M.
Vénitienne , f. Venetiaansche vrouw , yr.
of meisje , o.
Véronique, f. Veronica , vr.
Ves^asien , m. Vespasianus, T/espasiaan,m.
Vésuve , m. Vesuvius , m.
Victor, m. Victor , m.
Victoire, f. Victoria , vr.
Vienne, f. Weenen, o.
Victorien , m.Tlictorianus , Victoriaan , tn.
Vincent , m. Vincentius , Vincent , m..
Virgile, m. l7i rgi l i us , M.

Virginie, f. Pirijinië, o.
Visigoth, m. Westgoth, m.
Visigothe, f. Vrouw , yr. of

uit Westgothland.
Vistule, f. FVeichsel, m.
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Xavier , m. Xaveri us , Xavier , m.

Y.
Ypres, f. I/pren , o.

z

.

Zacharie , m. Zacharias , m.
Zachée , in. Zacheus , m.
Zélandais, se, adj. Zeelandsch, Zeeuwsch.

* _ , m. Zee/ander, Zeeuw, M.

Zélandaise , f. Zeeuwsche vrouw , vr. of

Me isje , o.

meisje, o.

Zélande, f. Zeeland, o.
Zénon , nl. Zeno, We
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Infnitif.

f

:es eerbes composes se conjugueí

1

Partic, préserit. Participe passé. 1Présent de I'indicatif.

Absoudre.

absolvant.

Acquérir.
A4ler.

acgaérant.
akant.

Apparoir.
Assaillir.
Asseoir.

assaillant.
asseyant.

absous, absout, j'absous , ils absolvent.
ute,
j'acquiers, ils acquiérent.
acquis.
se vais (vas) , tu vas , it va s etc.,
alld.
vont.
it appert.
-j'assaille , etc.
assailli.
j'assieds , ils asseyent.
assis.

Astreindre.
Avoir.

ayant.

en.

Boire.
Bouillir.
Braire.

buvant.
bouillant.

bu.
bouilli.

Bruire.

bruyant.

Ceindre.
Choir.
Circoncire.
Clore.
Conclure.
Conduire.
Confire.
Connaltre.
Conquérir.
Construire.
Contredire.

ceignant.

Coudre.
Courir,
Couvrir.
Craindre.

—

concluant.

ceint.
chu,
circoncis.
clos.
conclu.

confisant.
connaissant.

confit.
connu.

cousant.
courant.
couvrant.

cousa.
couru.
couvert.

circoncisant.

4~

--

us

se conjugue corvine ceindre.
j'ai , tu as, it a, nous avons , vous
avez , ils ont.
je bois, ils boivent.
je boos , ils bonillent.
it brait, ils breient.

je ceins, ils ceignent.
je circoncis.
je clos , tu clos , it clot.
je conclus.
se conjugue comme cuire.
je confis.
je connais.
se conjugue comme acquérir.
se conjugue comme cuire.
vous conntredisez ; tout le rente se
conjugue comme dire.
1 je couds.
je cours.
je couvre.
se conjugue comae ceindre.
-

IRRÉGULIERS.
comme leurs primitifs.)
Imparfait.

Parfait défini.

Futur.

j'absolvais.

—

j'absoudrai.

j'acquérais.
j'allais.

j'acquis.
j'allai.

j'acquerrai.
j'irai.

I Impératif.

Présent du Subjonctif.

absous,

que j'absolve.

acquiers.

que j'acquière.
que j'aille ; que nous

t va.

allions; qu'ils aillent.
j'assaillais.
j'asseyais.

j'assaillis.
j'assis.

assaille.
j'assaillirai.
j'assiérai , ou 1 assie ds.
i
j'asseyerai. I

j'avais.

jeus.

j'aurai.

je buvais.
je bouiilais.

je bus.

je boirai.bols.
je bouillirai.
bons,

que j'assaille.
que j'asseie.

aie,ayons,ayez. que j'aie ; que nous

ayons , qu'ils aient.
je bouillis.

que je boive.
que je bouille.

it braira , ils
brairont.
it bruyait , ils i
bruyaient.,
je ceignis.
je ceignais.

je ceindrai.

ceins.

que je ceigne.

circoncis.
—
conclus.

que je circoncise.

je circoncisais.

je circoncis.

je circoncirai.

je concluais.

-je conclus.

je clorrai.
je conclurai.

je connaissais.

je confis.
je connus.

je cotusais.
je courais.
je couvrais.

je cousis.
je courus.
je couvris.

je confisais.

^ je confirai.
confis.
j je connaltrai. 1 connais.

je coudrai.
je courrai.

cours.

je couvrirai.

couvre.

cowls,

que je conclue.
que je confise.
que je connaisse.

que je couse.
que je coure.
que je couvre.
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Infinitif.
Croire.
Crof cre.
Cuei1I r.
Cuire.
Déchoir.
Dédire.

Présent de l'Indicatif.

Partic. présent. Participe passé.
croyant.
croissant.
cueilÏant.
cuisant,

---

cueilÏi.
cUit.

je crois.
je cross.
je cueille.
je cuis.

déchu.

je

cru.
cru , s re.,

déchois, noes déchoyons.
vous dédisez le reste se conjugue
comme dire.

--

—

;

Dissoudre.

dissolvant.

Dormir.
Echoir.

dormant.

dissous ute.
dormi.

nous défaillons.
je dis, nous disons, vous dites, iie
disent.
le reste se conjugue comme absondre.
je dors.

échéant.
---

échu.
écios.

it échoit on échet.
ii éci8c ils éciosent.

--------

écrit.

Défaillir.
Dire.

Eciore.
Ecrire,
Empreindre.
Enduire.
Enfreindre.
s' Enquérir.

Envoyer.

disant.

écrivant.

défailli.
dit.
,

—

Exclure.
Faillir.

faillant.

failli.

Faire.

faisant.

fait.

Frire.
Fuir.
Césir.

Hair.
Induire.

Instruire..
Interdire.
Introduire.

Joindre.
Lire.
Luire.

:

—

été,
--

—

fuyant.
gisant.

est régulier excepté
se conjugue comme ceindre.
je suis, to est, it est, nous -sommes,
vous étes, ijs soot.
se conjugue comme conclure.

--

étant.

.-._
—.
—.--

se conjcegue comme ceindre.
se conjugue comme cuire,
se conjugue comme ceindre.
se conjugue comme acquérir.

--

—

...

j'écris.
-—.

Épreindre.
Être.

Falloir.
Feindre.

,

fallu.
frit.

je faux ils faillent.
je fais vous faites ils font.
,

--

it faut.

-----

--

,

,

.

lisant.
Iuisant.

In.
lui.

,

;

;

--

..-

—

se conjugue comme ceindre.
je fris etc. sans pl.
je fuis.
it git ils Bisent.
je hais to hais it hait le reste est
régulier.
se conjugue comme cuire.
se conjugue comme cuire.
vous interdisez Ie reste se conjugue
,

fel.

—

--

,

,

s

comme dire.
se conjugue comme cuire.
se conjugue comme ceindre.
je lis.
je luis.

1105
Futur.

Parfait défini.

Imparfait.
je croyais.
je croitsais.
je cueillais.
je cuisais.
je déchoyais.

je crux.
je crts.
je cueillis.
je cuisis.
je déchus.

je décherrai.

je défaillais.
je disais.

je défaillis.
je dis.

je dirai.

dis.

je dormais.

je dormis.

je dormirai.

dors.

j'échus.

j'écherrai.
éclóra ijs
écl8ront.
j'écrirai.

•—
--

je croirai.
je cro2trai.
je cueillerai.
je cuirai.

it

j'écrivis.

j'écrivais.

que je croie,.
que je croisse.
que je cueille.
que je cuise.
que je déchoie.

crois.
crots.
cueille.
cuis.
déchois.

--

--

Present du Subjonctif.

Impétatif.

—

—

que je dise.

que je dorme.

--

-

qu'il éclose .gu'ils
clocent.
que j'écrive.
,

—

,

écris.

{

.--

-je fus.

j'étais.

•--

j'enverrai.
je serai.

je faillais.
je faisais.

je faillis.
je fis.

je faudrai.
je ferai.

it fallait.

it fallut.

it faudra.

soil soyons
soyez.
,

-fais, fakes.
—

_.._

.—.

je frirai.

fris.

je fuyais.

je fuis.

je fuirai.

fuis.

it gisait.

je lisais.
je luisais.

---

---

je lus.
—

ti

je lirai.
je luirai.

,

que ie sois fc que nous

soyous.

que je Passe, que
nous fassions.

qu'il faille.

que je fuse•
—

que je lase.

lis.
—

que je luise.

70

hOt;
_.______J----lnfinitif.

Partic. présent. Participe passé.

1%lauclire.
lYlédire.

mandissant.

Mentir.
1\'lettre.
Moudre.
IViourir.

mentant.
mettant.
nioulant.
mourant.
inouvant.
naissant.

Mouvoir.
Nattre.
Nuire.

niaudit.

je maudis.

merit!.
mis.
mona.

vous médisez ; le reste s conjugue
comme
dire.
je mens.
je mets.
ie mouds us inoulent.

mu.

ie meurs.
ie mens us meuvent.
,

nL..

je nais.
Le conjugue comme luime.
ze Conjugue comme convrir.
se conjugtae comme ceindre.

Offrir.
Oinclre.
Onir.
Ouvrir.
Pattre.
Paraltre.
Partir.
Peindre.
Plaindre.
Plaire.
Pleuvoir.
Pourvoir.

-

-

Préserit de 1'lndicatif.

ouT.

Saillir.

riant.
saillant.

se conjugue coinme couvrir.
*15 pais.
je parais.
pam.
je pars.
part!.
ee Conjugue cornine ceindre.
se conjugue cosnine ceindre.
je plais.
pin.
ii pient.
Pin.
je pourvois.
pourvu.
je peux (puin) , us peuvent.
pu.
vous prédisez ; le rests se conjugue
comme dime.
je prends, IIs prennent.
pris.
ee .Conjugue comme voir , excepté :ie prie.
se conjugue comme cuire.
Sc conjugue coinme inentir.
se conjugue comme acquêrir.
résolu,résous, je rt.sous , its résolvent.
se conjugue comme ceindre.
je mis.
ni.
ii saille , iie salient.
sailli.

Savoir.

sachant.

sri.je sais, nous savons,

Sédnire.
Sentir.
Seoir.

séyant.

Semvir.

setvant.

Pouvoir.

Prédire.
Prendre.
Prévoir.
Peer.

Réduire.
se Repentir.
Requérir.
Résoudme.
Restreindre.
Rire.

-

paissant.
paraissant.
partant.
-

-

plaisant.
pleuvant.
pourvoyant.
•

pouvant.
-

prenant.
-

-

-

-

-

résolvant.
-

-

VOUS savez, its

se conjugue comine cuire.
as conjugue comrue naentir.
ii sied , its siéeut.

seeyi.je sets.

1107
Impartait.
je

maudissais.

je mentais.
je mettais.
je moulais.
je mourais.
je mouvais.
je naissais.

Parfait défini,

Futur.

je maiidis.

je maudirai.

je mentis.

je mus.

je trentiral.
je mettrai.
je moudrai,
je mourrai.
je m.ouvrai.

je naquis.

je naitrai.

je mis.

je moulus.
je mourns,

Impératif.

Présent du Subjonctif.

maudis.

que je maudisse.

mets.

que je mepte.
que je mettee.
que je moule.
que je meure.
que je meuve.
que je naisse.

mets.

mouds.
meurs.
meus•
naffs.

^ j'ouis.
je paissais.
je paraissais.
je partais.

je plalsais.
it pleuvait.
je pourvoyais.

je parus.

je partis.

je plus.

je paltral.
i je paraitrai.
je partirai.

je pouvais.

ii plut.
je pourvus.
je pus.

je plairai.
it pleuvra.
je pourvoirai.
je pourrai.

je prenais.

je gris,

je prendrai.

pais.

parais.
pars.

plais.
pourvois.

que je paisse.
que je paraisse.
que je parts.

que je plaice.
qu'il pleuve.,
que je pourvoie.
que je puisse.

prends.

que je prenne.

je prévoirai.

je puerai.

je puais.

je résolvals.

je résolus.

je résoudrai.

résous,

pie je résolve.

je riais.
11 saillait , ils
saillaíent.

je ris.

je rirai.

ris,

it saillit.

it saillira.

que se rie.
qu'il saille.

je savais.

je sus.

je saurai.

it séyait , Us
séyaient.
J
je servais.

.—.
je srrvir.

iI siéra; ils
siéront.
je servirai.

—

sache, sachons, que je cache , que
noes sachions.
sachet.

-..
sera.

qu'l1 serve.
70
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Infinitif.
Sortir.
Souffrir.
Sufre.
Suivre.
Suurseoir.
Taire.
Teindre.
Tenir•
Tisser.
Traduire.
Traire.
Tressaillir.
Vaincre,
Valoir.

Venir.
Vétir,
Vivre.
Voir.
Vouloir.

I Partic. présent l Participe passé.1
sortant.

sorti.
—

--

suffisant.
suivant.
sursoyant.
taisant,

su#fi.
suivi.
sursis.
tu.

--

tenant.
tinsant.
--

trayant.

voulant.

.

:

—

vaircu.
vain,

--

vétant.
vivant.
voyant.

'

trait.

—

vainquant.
valant,

—

tenu.
tissu,

—

vêtu,
vécu.
vu.
voulu.

Présent de 1'Indicatif.
je so.rs.
Sc conjugue comme couvrir.
je suis.
je suis.
je sarsois.
je tais.
se coniugue comme ceindre.
je Liens, ils tienvent.
le reste est régulier.
Sc conjugue comme cuire.
je train.
comme assaillir.
(je vaiucs , to vaincs , 11 vainc.)
je vaux , ils valent.

.

se conjuugue comme tenir,
je véts.
je vis.
je vois.
je veux, ils veulent.

f
j

110
Imparfait.
je sortais,

Parfait défini.

Futur.

Impératif.

Présent du Subjonctif.

je sortie.

je sortirai.

sors.

je suffisais.

je suffis.

je suivais.
je sursoyals.
je taisais.

je suivis.
je sursis.
je tas.

je suffirai.
je suivrai.
je surseoirai.

suis.-

je tairai.

tais.

que je suffise.
que je suive.
que je sursoie.
que je taise.

je tenais.

je tins.

je tiendrai.

tiens.

que je tienne.

je trairai.

traie.

que je traie.

je vaincrai.
je vaudrai.

(vaincs).
vaux,

que je vainque.
que je value, que nous

je trayais.
je vainquais,
je valsis.

—

je vainquis.
je vales.

que je sorte.
—

--

valions, qu'ils vaitlent.
je vétais.
je vivais.
je voyais.
je voulais.

je vêtis.
ie vécus.
je vis.
je voulus.

je vêtrai.
je vivrai.
je verrai.
je vondrai.

v@ts.

que je véte.

vis.
vols,

que je vive.
que je vole.
que je veuille, que

veuillez.

noes voulions,qu'i1
veuillent.
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Door W. J. THIEME te Zutphen zijn de
navolgende werken uitgegeven :
.Al de Werken van JACOB CATS . Prachtuitgave. Elke aflevering f 1.50.
Boxiior. P, Vervoeging der Nederduitsche Werkwoorden , benevens eene
volledige lijst der niet-zamengestelde ongelijkvloeijende en onregelma. . . f 0.32 5 .
tige werkwoorden.
BREDOW , Merkwaardige voorvallen uit de algemeene geschiedenis tot op
onzen tijd. Een leerboek voor de scholen. 7de druk . . . . f 0.35.
Faits memorables de l'histoire universelle. . . . . , f 0.55.
BREDER , Latijnsch leerboek voor eerstbeginnenden. Ode druk. . f 0.90.
CAaIPION (P. L.) , Cacographie , range scion l'órdre grammatical , ou

exercises Francais sur 1'ortographe , la syntaxe et la ponctuation. 6e
dition^
. . ....f 0.35.
. ............ . ......................... ..
..

G;EDIKE , , Letijnsch leesboek voor eerstbeginnkr^den , of verzameling van

. . . . . . . f 0.80.
fabels- en vertellingen , enzá Ode d-tuk.. .
Gulliver's v-o age to Lillip-gt, imét' Beene verklaring der nmoeijelijkste
. . . . f 0.60,
woorden en uitdrukkingen. . . . . . . . . .
KAERCH.ER , Latijnsch Nederduitsch Woordenboek , bewerkt door
J. TERPSTRA , groot 8v.o.

:.

..

f

5.50.

J.AMPEN (N. G. VAN) , Handboek der dichtkunde en welsprekendheid;

naar den vierden Hoogduitschen druk bewerkt , - en ten aanzien der
Nederlandsche Letterkunde vermeerderd , tot eene handleiding bij
voorlezingen op middelbare en hoogere scholen. . . . . . . f 4.90.
LEHMAN, Handbuch der Deutschen Sprache , enthaltend Auszüge aus
den besten prosaïschen Schriftstellern and Dichtern der eutsc1ien.
Herausgegeben van G. F. W. B. FREDÈRIKS . 5e Auflage. . . f 2.50.
MEIDINGER , Grammaire allemande pratique. 14e édition. . f 1.80.
Fr ansche leesoefeningen tot nut en vermaak , geschikt voor
. . . . f 1.10.
?holen. Ede druk
.

Neues Deutsch-Holl. and Holl.-Deutsches Handw^rterbuch. 2 Theile.
3e Auflage.

. .

. . . . . . . . . . . . . .

f 9.50.

Themata , bewerkt door Prof. BOSSCHA. 8ste druk. . . f 1.50.
WIEDEMAN , Fransch leesboek voor hen , die reeds eenige vorderingen
in het Fransch gemaakt hebben ; verbeterd en met een woordenboekje
-voorzien , door S. J. M. VAN 1Vlooc x. . . . . . . . . . f 0.75.
WILLIAMS (T. S.) , Engelsch-Nederduitsche Gesprekken over het ge
grondregelen der Engelsche taal , naar den derden druk-bruikend
bewerkt.. . . . . . . . , . . f 0.90.
WIJK (J. VAN) , Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd , vol
uk.
.
rtjes. 4de
dr . f 0.90.
nieuwste landsverdeeling , met kaa
-geusd
zonder kaartjes. . . . . . . . . . . . . . f 0.65.
Grieksch--Hollandsch Handwoordenboek , bewerkt naar de uitgave van
J. A. E. SCHMIDT , Lector der Nieuw- Grieksche en Russische talen
aan de Hoogeschool te LEIPZIG , 1832 , een deel in groot 80. . f 6.50.

REITZ ,

